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RESUMO 
 

CALDERONI, Vivian. Arquitetura da opressão: barreiras à atuação dos agentes 
penitenciários na reintegração social. 358 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 
O tema central desta tese é o estudo das interações entre arquitetura prisional e agentes 
penitenciários no contexto do racismo estrutural brasileiro e do processo de encarceramento 
em massa. O objetivo geral consiste em investigar e identificar a correlação entre a 
arquitetura penal brasileira atual e o papel reservado aos agentes penitenciários e por eles 
exercido enquanto atores propulsores da reintegração social.  Espera-se, assim, contribuir 
para a superação do modelo opressivo vigente, em linha com a intensa mobilização 
institucional mundial que impulsiona mudanças de ordem legislativa, judiciária e executiva. 
A orientação teórica adotada partiu da Criminologia Clínica de Terceira Geração e da 
integração que propõe com a Criminologia Crítica, elevando à posição de protagonistas da 
execução penal os agentes penitenciários e a arquitetura penal, fundamentais no processo de 
reintegração social.  Os agentes penitenciários são entendidos, assim, como atores situados 
e a arquitetura penal como espaço dramatúrgico corresponsável nas interrelações que se 
estabelecem em âmbito carcerário. A tese traz contribuição teórica específica, aproximando 
conceitos da cenografia teatral à Criminologia Clínica de Terceira Geração. A metodologia 
adotada alicerçou-se em pesquisa bibliográfica nacional e internacional, em análise 
documental e, sobretudo, em entrevistas semiestruturadas com agentes ou ex-agentes 
penitenciários com vivência cotidiana na política criminal expressa nos projetos 
arquitetônicos. Os 41 entrevistados têm atuação nas cinco regiões do país, em 14 unidades 
federativas e no Sistema Penitenciário Federal. Buscou-se a paridade de gênero, abrangendo 
19 mulheres e 21 homens. Declararam-se pretas ou pardas, 28 pessoas, e 13 se identificaram 
como brancas. A média de idade dos entrevistados foi de 41 anos, e, a maior parte, 26, têm 
mais de 10 anos de carreira, tendo atuado, ao menos, em 38 distintos postos de trabalho. 
Conclusões: a) A atual configuração da arquitetura e dos procedimentos prisionais, mediados 
pelos agentes penitenciários, obstaculiza a reintegração social e a inclusão social. Definem-
se, no sentido de autoproteção do agente e na promoção dos interesses dos núcleos de poder 
prevalecentes no sistema prisional; b) A arquitetura penal e a atuação dos agentes 
penitenciários reproduzem a violência de gênero ao mesmo tempo em que mantêm e 
reproduzem o racismo estrutural brasileiro; c) A arquitetura penal e a atuação dos agentes 
penitenciários são diferenciadas em razão do perfil socioeconômicos das pessoas privadas 
de liberdade, em benefício de  presos  com maior status político e posição de destaque nas 
facções criminosas; d) Observa-se uma tendência de transformação do papel dos agentes 
penitenciários em agentes com atuação voltada à segurança ostensiva; e) A aplicação da 
Criminologia Clínica de Terceira Geração revela-se de grande utilidade para indicar 
caminhos para a compreensão e transformação do sistema carcerário; f) A arquitetura 
prisional configura-se em espaço dramatúrgico de corresponsabilidade pela dinâmica 
carcerária, e não se constitui apenas como cenário; g) A arquitetura penal brasileira constitui 
fator de opressão dos agentes penitenciários, das pessoas privadas de liberdade e de toda 
sociedade. 
 
Palavras-chave: Criminologia Clínica de Inclusão Social. Agente penitenciário. Policial 
penal. Arquitetura penal. Ator situado. Espaço dramatúrgico. Gestão prisional. Execução 
penal. Sistema prisional. Facções criminosas.  
  



 
 

ABSTRACT 

CALDERONI, Vivian. The architecture of oppression: barriers to the role of 
correctional officers in social re-integration. 358 f. PhD Thesis – Law School, University 
of São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
The central theme of this thesis is the study of the interaction between the penitentiary 
architecture and correctional officers in the Brazilian context of structural racism, and mass 
incarceration. The general aim is to investigate and identify the correlation between the 
present architecture of the Brazilian prison system and the role attributed to and played by 
prison officers, as actors responsible for promoting social reintegration.  The study seeks to 
contribute to overcoming the current oppressive model, in line with the intense institutional 
mobilization worldwide to promote legislative, judicial, and executive changes. This thesis 
relies on the Third-Generation Clinical Criminology, and in particular on the integration it 
proposes with Critical Criminology, as its main theoretical framework. Through these lenses, 
correctional officers and the prison architecture are seen as protagonists of the execution of 
sentences and critical actors in the social reintegration process. Correctional officers are, 
therefore, conceived as situated actors, and the prison architecture as a dramaturgic space, 
shaping the interrelations established in the scope of imprisonment. The specific theoretical 
contribution made in the thesis is, therefore, to associate concepts from theatrical 
scenography to the Third-Generation Clinical Criminology. As for the methodology, the 
study draws on national and international bibliographic sources; document analysis; and, 
mainly, on 41 semi-structured interviews with prison officers or ex-prison officers with daily 
experience in the criminal policy expressed in architectonic designs. The sample of 
interviewees covers all five regions of Brazil, 14 states in total, as well as the Federal 
Penitentiary System. In order for the study to guarantee gender parity, encompassing 19 
women and 21 men, among whom 28 self-declared black or brown-skinned and 13 white. 
The interviewees’ average age was 41 years old, and most of them (26) have over 10 years 
of experience, having worked in at least 38 different tasks. Conclusions: a) The current 
configuration of prison architecture and procedures, mediated by correctional officers, 
hinders social reintegration and social inclusion.  Its existence is aimed at the prison officer´s 
self-protection and also favors the interests of the power centers prevailing in the prison 
system; b) Both prison architecture and prison officers´ actions reproduce gender violence, 
while maintaining and reproducing Brazilian structural racism; c) The prison architecture 
and correctional officers´ work vary according to the socioeconomic profile of people 
deprived of liberty, benefitting prisoners with greater political status or higher position 
within criminal organizations; d) There is a tendency to transform the role of prison officers 
into agents of ostensive security; e) Third-Generation Clinical Criminology proves to be very 
useful to provide ways to understand and transform the prison system ; f) The prison 
architecture represents more than a simple scenery, as it sets up a dramaturgical space of co-
responsibility for the prison dynamics; g) The Brazilian prison architecture constitutes an 
element of oppression towards prison officers, people deprived of liberty, and society as a 
whole.  

 
 
Keywords: Clinical Criminology of Social Inclusion. Correctional officers. Penitentiary 
Police. Penitentiary architecture. Situated actors. Dramaturgic space. Prison administration. 
Penal execution.  Prison system. Criminal organizations. 
 

 



 
 

RÉSUMÉ 

CALDERONI, Vivian. Architecture de l’oppression: barrières au rôle des agents 
pénitentiaires dans la réintégration sociale. 358 f. Thèse de doctorat - Faculté de droit, 
Université de São Paulo, São Paulo, 2021. 
 
Le thème central de cette thèse est l’étude des interactions entre l’architecture carcérale et les 
agents pénitentiaires, dans le contexte brésilien de racisme structurel et d’incarcération de masse. 
L’objectif général consiste à enquêter sur la corrélation entre l’architecture pénale brésilienne 
actuelle et le rôle réservé aux agents pénitentiaires et exercé par ils, en tant qu’acteurs de la 
réintégration sociale. La thèse vise, ainsi, à contribuer à dépasser le modèle oppressif en vigueur, 
en accord avec l’intense mobilisation institutionnelle mondiale qui encourage des changements 
d’ordre législatif, judiciaire et exécutif. Le fondement théorique adopté provient de la 
Criminologie Clinique de Troisième Génération et de son intégration avec la Criminologie 
Critique, en attribuant aux agents pénitentiaires et à l’architecture pénale, fondamentaux du 
processus de réintégration sociale, le rôle de protagonistes de l’exécution pénale. Les agents 
pénitentiaires sont vus, ainsi, comme des acteurs situés et l’architecture pénale comme espace 
dramaturgique co-responsable des interrelations qui s’établissent dans le domaine carcéral. 
L’agent pénitentiaire est considéré comme exécutant d’une façon de punir rendue concrète, 
essentiellement, par les options architectoniques du système carcéral. La thèse présente une 
contribution théorique spécifique, en rapprochant certains concepts de la scénographie 
théâtrale de la Criminologie Clinique de Troisième Génération, en considérant l’architecture 
pénale comme espace dramaturgique. La méthodologie adoptée s’est basée sur des recherches 
bibliographiques nationales et internationales, sur des analyses documentaires et, surtout, sur des 
entretiens semi-structurés avec des agents ou ex-agents pénitentiaires ayant une expérience 
quotidienne de la politique criminelle manifestée dans les projets architectoniques. Les 41 
personnes interviewées travaillent dans les cinq régions du pays, dans 14 états et dans le Système 
Pénitentiaire Fédéral. La parité de genre a été observée, les personnes interviewées réunissant 
19 femmes et 21 hommes, parmi lesquels 28 personnes ont affirmé être noires ou métisses et 13 
ont affirmé être blanches. L’âge moyen des interviewés est de 41 ans et la plupart d’entre eux, 
26, ont plus de dix ans de carrière, ayant exercé leur métier dans 38 postes de travail. 
Conclusions: a) La configuration actuelle de l’architecture et des procédés repris par les agents 
pénitentiaires rend difficile la réintégration sociale et l’inclusion sociale. Elle se définit dans le 
sens d’une autoprotection de l’agent et de la promotion  des intérêts des groupes de pouvoir 
existants dans le system pénal; b) L’architecture pénale et les actions  des agents pénitentiaires 
reproduisent la violence de genre, et, en même temps, maintiennent et reproduisent le racisme 
structurel brésilien; c) L’architecture pénale et le comportement des agents pénitentiaires sont 
différenciés en fonction du profil socio-économique des personnes privées de liberté, au profit 
de prisonniers ayant un statut politique plus fort ou un rôle prééminent dans les  factions 
criminelles ; d) On remarque une tendance de transformation du rôle des agents pénitentiaires 
en agents dont le travail se tourne vers la sécurité ostensible; e) L’application de la Criminologie 
Clinique de Troisième Génération s’avère très utile pour fournir des pistes de compréhension et 
de transformation du système carcéral ; f) L’architecture carcérale configure  l’espace 
dramaturgique de coresponsabilité de la dynamique carcérale n’en étant donc pas, uniquement, 
la scène; g) L’architecture pénale brésilienne se présente comme un facteur d’oppression des 
agents pénitentiaires, des personnes privées de liberté et de toute la société.  
 
Mots-clés: Criminologie Clinique d’Inclusion Sociale. Agents pénitentiaires. Police 
pénitentiaire. Architecture pénale. Acteur situé. Espace dramaturgique. Administration 
pénitentiaire. Exécution pénale. Système pénal. Factions criminelles.  
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APRESENTAÇÃO1 
 

O presente trabalho surge de inquietações provocadas por minhas pesquisas e 

vivências profissionais anteriores, bem como do contexto atual da política penitenciária 

e de inquietações decorrentes de leituras, de visitas a prisões, de conversas com presos e 

agentes penitenciários e de militância na área dos Direitos Humanos. Encontrei no 

doutorado a oportunidade para buscar respostas e, como não poderia deixar de ser, novas 

perguntas para o papel dos agentes penitenciários no país.  

Durante o mestrado, dediquei-me à temática dos agentes penitenciários (ASPs) e 

à visão que o Poder Judiciário tem sobre eles. 2 A defesa da dissertação fez crescer o meu 

interesse pelas reflexões sobre os agentes penitenciários. Em 2015, tive a oportunidade 

de integrar equipe de pesquisa que se dedicou a estudar os serviços prisionais no nordeste 

do Brasil, ocasião em que entrevistamos agentes penitenciários e representantes dos 

sindicatos, bem como visitamos diversas unidades prisionais.3 Ainda, seguindo essa 

trajetória, participei, como coordenadora adjunta, de dois semestres do Grupo de Diálogo 

Universidade Cárcere Comunidade (GDUCC) com agentes penitenciários.4   

 Em âmbito pessoal, a trajetória do doutorado foi marcada por grandes alegrias e 

tristezas. 

Identifiquei-me muito com uma passagem de Michelle Alexander ao narrar sua 

trajetória para a redação do livro “A nova segregação": 
 
Diz-se frequentemente que “é preciso uma aldeia para educar uma 
criança”. No meu caso, foi preciso uma aldeia para escrever este livro. 

 
1 Essa apresentação tem por objetivo explicitar meu “lugar de fala”, que, de acordo com Djamila Ribeiro, 
é uma postura ética que permite que a localização social da autora seja conhecida pelos leitores. RIBEIRO, 
Djamila. Lugar de fala. Sueli Carneiro; São Paulo: Pólen, 2019. Col. Feminismos Plurais. RIBEIRO, 
Djamila (coord.) Edição Kindle. 
2 A dissertação foi posteriormente publicada em livro. Ver: CALDERONI, Vivian. Luz e Sombra no 
Sistema Prisional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 
3 Diagnóstico dos Serviços Prisionais no Brasil (Região NE), desenvolvida entre os meses de janeiro e 
setembro de 2015, no âmbito do projeto Pensando o Direito do Ministério da Justiça. Chamada Pública 
PNPD 097/2014 no âmbito do Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional – PNPD do 
Programa de Mobilização da Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento – PROMOB. 
Equipe composta por Ana Gabriela Braga, José de Jesus Filho, Maíra Coutinho Teixeira e Vivian Calderoni.  
4 O GDUCC é uma atividade de extensão da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que, desde 
2006, promove encontros entre a sociedade, a comunidade acadêmica e o cárcere. Em geral, os 
representantes do cárcere são as pessoas que se encontram privadas de liberdade. Porém, o GDUCC vem 
tentando ampliar essa roda de conversa e já realizou duas edições voltadas ao diálogo com os agentes 
penitenciários. Todos os encontros são pautados pelo diálogo horizontal e sincero. As edições com agentes 
penitenciários ocorreram na Penitenciária I AEVP "Jair Guimarães de Lima", de Potim, em parceria com a 
Universidade de Taubaté (UNITAU), representada pelo Professor Doutor Regis de Toledo Souza, em 2016 
e no Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos, em parceria com a Universidade Paulista 
(UNIP), representada pela Professora Milena Braga, em 2017. 
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Dei à luz três crianças em quatro anos e, em meio a essa explosão de 
alegria em nosso lar, decidi escrever este livro. Ele foi redigido 
enquanto bebês eram alimentados e na hora que tiravam suas sonecas. 
Foi redigido em horários estranhos e frequentemente quando eu (e todos 
os outros da casa) tinha dormido pouco. Abandonar esse árduo projeto 
era tentador, ainda mais porque escrever o livro foi mais desafiador do 
que eu esperava. Mas quando sentia que era demais ou muito difícil, 
alguém que eu amava me surpreendia com generosidade e apoio 
incondicional.5  

 
O meu processo como aluna de pós-graduação em nível de doutoramento também 

foi perpassado pelos meus filhos. Inscrevi-me no processo seletivo – que envolveu a 

redação do projeto original de pesquisa – quando estava em licença maternidade cuidando 

do meu primeiro filho. Aprendendo a ser mãe e o que significava ter uma vida em meu 

colo. Ao longo da trajetória, enquanto me dedicava a cumprir as disciplinas e créditos, 

engravidei e tive minha segunda filha. A etapa final de redação da tese se deu durante a 

pandemia do novo coronavírus e enquanto estávamos todos em quarentena em casa, sem 

o apoio externo de toda “aldeia” que costumo me socorrer.  

Essas palavras de Alexander foram um alento para mim, pois ela produziu uma 

obra magnífica em meio ao caos delicioso e bagunceiro das crianças, o que me fez pensar 

que eu conseguiria chegar ao final. Nos momentos que em que eu pensava ser impossível 

concluir a tese, tentava imaginar a bagunça de três crianças em casa – já que só conheço 

a bagunça de duas – e como ela conseguiu escrever um livro que marca a história do 

pensamento social. 

Se por um lado a minha trajetória no doutorado é atravessada por grandes alegrias, 

por outro, também o é por uma grande tristeza. Meu orientador desde a graduação, Alvino 

Augusto de Sá, faleceu em junho de 2019. Eu estava de licença maternidade, minha filha 

tinha apenas três semanas de vida, e só fui vivenciar o processo de luto realmente quando 

retomei os trabalhos.  

A redação da tese parecia impossível sem a troca com ele, que, além de orientador 

e amigo, é a base teórica do trabalho. Conforme as dúvidas iam surgindo, além de ideias 

e insights, a tentação de me socorrer de um telefonema a ele era imensa. Mas, a partir 

dessa impossibilidade, passei a ressignificar nossa relação e a imprimir nessas páginas 

um diálogo – impossível – com o mestre. Voltar aos seus escritos após a sua morte foi, 

ao mesmo tempo, uma experiência de dor e transcendência, pois ao ler cada palavra sua, 

 
5 ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. Tradução: Pedro 
Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Edição Kindle. Posição 417. 
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eu escutava sua voz – como se ele estivesse lendo em voz alta para mim. Com lágrimas 

nos olhos dava seguimento a redação da tese, com o coração cheio, acompanhada, lado a 

lado, do meu mestre e amigo. E seguindo, nesse diálogo impossível como motor da 

escrita, me impulsionando à conclusão do trabalho.  

O professor Alvino orientou-me desde a tese de láurea na graduação6, no 

mestrado7 e até pouco depois da qualificação no doutorado. O professor Sérgio Salomão 

Shecaira muito generosamente seguiu na minha orientação sempre oferecendo o suporte 

necessário para que a empreitada chegasse ao final, sem poupar esforços e com 

importantíssimas contribuições. 

Vejo esse trabalho, ao ser uma continuidade do pensamento de Alvino, como um 

tributo a sua pessoa e obra. 

  

 
6 Desenvolvi a monografia intitulada “Justiça Juvenil: uma análise crítica da medida de internação”, que 
foi publicada em formato de artigo: CALDERONI, Vivian. Adolescentes em Conflito com a Lei: 
considerações críticas sobre a medida de internação. Revista Liberdades, v. 5, p. 19-53, 2010. 
7 Apresentei a dissertação intitulada “O Agente Penitenciário aos Olhos do Judiciário Paulista”, que foi 
aprovada com distinção e posteriormente publicada, por recomendação da banca examinadora, em livro 
intitulado “Luz e Sombra no Sistema Prisional: percepções de juízes sobre agentes penitenciários”.  
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INTRODUÇÃO 
 

(i) Tema, objetivo e relevância da tese  

 

O tema central desta tese é o estudo das múltiplas interações entre a arquitetura 

prisional e os agentes penitenciários (ASPs, agentes prisionais ou agentes) considerando 

o contexto brasileiro em que opera o racismo estrutural e o processo de encarceramento 

em massa, que se executa sob condições opressivas e desumanas. 

O objetivo geral consiste em investigar e identificar a correlação entre a 

arquitetura penal brasileira atual e o papel reservado e exercido pelos agentes 

penitenciários enquanto atores propulsores da reintegração social.  Espera-se, assim, 

contribuir para a superação do modelo opressivo vigente. 

A relevância e a urgência em se tratar esse tema é especialmente demonstrada pela 

atuação dos principais órgãos internacionais e nacionais que se dedicam a propor 

melhorias para o sistema penitenciário, os quais manifestam intensa mobilização 

institucional para impulsionar mudanças de ordem legislativas, judiciárias e executivas. 

É denotativo dessa atuação o fato de, entre 2006 e 2017, terem sido emitidas 336 

recomendações nacionais e 55 internacionais identificadas como relativas à infraestrutura 

física, aos recursos humanos e aos suprimentos.8  

 
8 Foi incluída a totalidade das recomendações endereçadas ao Brasil produzidas pela Relatoria Especial 
Sobre Tortura e outros Tratamentos Cruéis, Desumanos e Degradantes da ONU e pelo Subcomitê de 
Prevenção à Tortura da ONU (SPT). Foram inseridas todas as recomendações endereçadas ao Brasil que 
diziam respeito à tortura e outros TCDD emitidas nos 3 ciclos da Revisão Periódica Universal (RPU) - 
2008, 2012 e 2017; pelo Grupo de Trabalho de Detenções Arbitrárias da ONU; pela Relatoria Especial 
sobre Questões das Minorias da ONU; nos Casos de mérito da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (que não tenham tido sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos), a saber, o 
Relatório 35/08 - Caso 12.019 - Antônio Ferreira Braga, Relatório 66/06 - Caso 12.001 - Simone André 
Diniz e Relatório 26/09 - Caso 12.440 Wallace de Almeida; sentenças e medidas provisionais da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos – apenas recomendações estruturais, de medidas de não repetição - da 
Medida Provisória Urso Branco, Medida Provisória “Complexo do Tatuapé” - FEBEM, Medida Provisória 
Unidade de Internação Socioeducativa, Medida Provisória Penitenciária Dr. Sebastião Martins Silveira, 
Medida Provisória Complexo do Curado, Medida Provisória Pedrinhas, Medida Provisória Instituto Penal 
Plácido de Sá Carvalho, Caso Gomes Lund vs. Brasil, Caso Favela Nova Brasília vs. Brasil e Caso Ximenes 
Lopes vs. Brasil. Foi incluída a totalidade das recomendações que dizem respeito à tortura e outros TCDD 
produzidas pelo PNDH-3, Comissão Nacional da Verdade e Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção 
à Tortura (MNCPT ou Mecanismo). No que diz respeito às recomendações emitidas pelo MNCPT, fizeram 
parte do universo de recomendações incluídas no Banco de Dados àquelas referentes às visitas in loco 
realizadas em 2015 (Santa Catarina, Ceará, Distrito Federal – 2 visitas -, São Paulo, Rio Grande do Sul e 
Maranhão), 2016 (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Roraima e Pará) e 2017 
(Rondônia, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Tocantins). Cf. CALDERONI, Vivian. Projeto 
BRA/16/020 – seguimento e implementação de compromissos nacionais e internacionais em direitos 
humanos fortalecidos. Produtos 2 e 3. 2018. Não disponível online. 
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A presente tese tem por inspiração a estratégia que Bauman utiliza para suscitar 

discussões e aprofundamentos a partir da análise da arquitetura da penitenciária de 

Pelican Bay, na Califórnia, Estados Unidos.9 Tomando esse texto como referência, 

pretende-se utilizar a arquitetura prisional brasileira como porta de entrada para 

centralizar a análise na atuação dos agentes penitenciários, sempre orientada pela 

finalidade de reintegração social e inclusão social. 

Em contraste a essa intensa mobilização institucional, observa-se que é escassa a 

literatura acadêmica sobre a atuação dos agentes penitenciários e sobre a arquitetura 

aplicada a estabelecimentos penais. Há ainda menos estudos que investigam as interfaces 

e interferências entre arquitetura penal e atuação dos agentes no Brasil, especialmente 

elaboradas com base em entrevistas com os próprios agentes.  

No período de 20 anos, compreendido entre 1997 e 2017, foram produzidas apenas 

cinco pesquisas de pós-graduação tendo os agentes penitenciários como objeto principal 

nos programas de pós-graduação em ciências sociais do Brasil, sendo apenas uma tese de 

doutorado.10 A relação entre a arquitetura penal e a atuação dos agentes penitenciários é 

ainda menos explorada no Brasil.11  

 

(ii) Bases conceituais  

 

Para compreender o objetivo geral da tese é importante apresentar brevemente os 

conceitos fundamentais que dão sustentação a todas as reflexões, que serão aprofundadas 

nas Partes I e II.  

 
9 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Zahar: São 
Paulo. Edição Kindle.    
10 LOURENÇO, Luiz Cláudio; ALVAREZ, Marcos César. Estudos sobre prisão: um balanço do estado da 
arte nas ciências sociais nos últimos vinte anos no Brasil (1997-2017). BIB – Revista Brasileira de 
Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, São Paulo, n. 84, p. 216-236, 2/2017 (publicada em abril de 
2018). p. 222. 
11 “Apesar de mais de dois séculos de experiência com arquitetura penal, a relação entre o ambiente prisional 
e o comportamento dos presos não foi estudada com o mesmo rigor que a relação entre o crime e o ambiente. 
O resultado é uma literatura esparsa e poucos estudos empíricos, que reafirmam o bastante óbvio: 'a 
arquitetura do ambiente prisional é crucial para o seu funcionamento e para o impacto que ele tem na 
conquista do objetivo correcional para os internos, funcionários e usuários públicos.'” Tradução livre da 
autora. No original: “Despite more than two centuries of experience with prison design, however, the 
relationship between the prison environment and prisoner behaviour has not been studied with the same 
rigour as the relationship between crime and the environment. The result is sparse literature and few 
empirical studies, which reaffirm the fairly obvious: 'the design of the prison environment is crucial to its 
operation and to the impact it has on the achievement of correctional goal for inmates, staff and public 
users.'” (SHALEV, Sharon. Controlling risk through solitary confinement. Londres; Nova Iorque: 
Taylor & Francis Group, 2011. Kindle edition. p. 98). 
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 A Criminologia se destaca por ser interdisciplinar e essa característica é explorada 

na tese, ao conter aproximações com a área do direito, da arquitetura, da psicologia, da 

sociologia, do teatro e da cenografia. A Criminologia tem quatro objetos de estudo: o 

crime (desvio/comportamento socialmente problemático), o criminoso (autor/ator), a 

vítima e o controle social.12 

Esta tese tem por foco o controle social formal em uma perspectiva clínica-crítica 

em que centraliza a discussão do racismo estrutural para compreender a arquitetura penal 

como expressão materializada da política criminal e analisar as interrelações que se 

desenvolvem tendo os agentes penitenciários como protagonistas da execução penal.  

 

(ii.i) Arquitetura penal 

 

A arquitetura define-se em função dos usos do solo através da forma, da função e 

da localização do ambiente construído em relação ao ambiente natural. Ela define a 

separação entre os ambientes e também os acessos e relações de contiguidade entre eles. 

Para além disso, determina elementos dos próprios ambientes, como as suas dimensões, 

localização, ventilação, iluminação natural, etc. 

A arquitetura e, como consequência, a arquitetura penal, é relacional. No dizer de 

Suzann Cordeiro de Lima13, “[...] arquitetônica é a relação, não a coisa em si, e, portanto, 

se estabelecerá também uma relação (arquitetônica) quando o ser humano interagir com 

o ambiente.” Ademais, a arquitetura é expressão cultural da sociedade, sendo os valores 

ali expressados indissociáveis dos valores culturais e sociais.14  

Segundo Sharon Shalev: 
 
A arquitetura das prisões reflete ideologias penais, táticas gerenciais, 
discursos políticos, considerações econômicas e sensibilidades 
culturais e sociais, sentimentos e inseguranças. Esses discursos 'entram 
em construção e consequentemente edifícios ou ambientes planejados 
se tornam declarações' (HIRST, 1985, p. 175). A arquitetura, por sua 
vez, afeta os discursos e molda as práticas: o 'hardware' de uma unidade 
prisional, incluindo materiais de construção, esquemas de cores e 
mecanismos de vigilância, tem um grande impacto no modo de 

 
12 Para mais sobre a conceituação da Criminologia, cf. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8. ed. 
São Paulo: Thomson Reuters - Revista dos Tribunais. 2020. Edição Kindle. Posições 856; 865; 873; 926-
1304. 
13 CORDEIRO, Suzann. Reflexões sobre a ‘autoria do lugar’. Arquitextos, São Paulo, v. 187.06 teoria, 
ano 16, jan. 2016. Disponível em: https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.187/5896. 
Acesso em: 15 de junho de 2020. p. 9. 
14 Ibidem, p. 2. 

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.187/5896
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administrar a prisão, nas experiências diárias dos presos e funcionários 
da prisão, e sobre a relação e interações entre eles.15 
 

A arquitetura penal deve estar ligada ao objetivo da reintegração social. 

Entretanto, esse objetivo nem sempre está respaldado pela legislação e nem agasalhado 

pelas práticas. 

A arquitetura só se perfaz com a efetiva edificação predial, com o uso dos espaços, 

com a vivência, com a relação entre as pessoas e dessas com o ambiente. A arquitetura 

penal, portanto, só se materializa nas interações entre os atores que circundam e circulam 

em todo o contexto prisional. As influências são recíprocas e ressignificantes: tanto o 

espaço influencia as interações, como as interações influenciam o espaço que sofre ao 

longo do tempo modificações de estrutura e função.  

Ao centrar o olhar para execução penal, a arquitetura penal é alçada a uma posição 

de especial interesse, por ser o locus do desenrolar das cenas penitenciárias.  O 

planejamento dos espaços físicos está inserido na atuação da política criminal em vigor, 

sendo a arquitetura prisional expressão da política criminal seletiva e racista. Nesse 

sentido, é preciso compreendê-la para além dos critérios das edificações e construções, 

enquanto uma forma de operacionalização e gestão da política criminal implementada. 16   

  

(ii.ii) Agentes penitenciários 

 

Os agentes penitenciários são representantes do Estado em relação direta e 

cotidiana com as pessoas presas. São os responsáveis pela execução penal em última 

instância. É nesse sentido que aprofundar o conhecimento criminológico sobre a política 

 
15 Tradução livre da autora. No original: “Prison design reflects penal ideologies, managerial tactics, 
political discourses, economic considerations, and cultural and social sensitivities, sentiments and 
insecurities. These discourses ‘enter into construction and in consequence buildings or planned 
environments become statements’ (HIRST, 1985, p.175). The design, in turn, affects discourses and shapes 
practices: the ‘hardware’ of a prison building, including building materials, colour schemes and surveillance 
mechanisms, has a great impact on the way in which the prison is managed, on the daily experiences of 
prisoners and prison staff, and on the relationship and interactions between them.” (SHALEV, Sharon. 
Controlling risk through solitary confinement. Londres; Nova Iorque: Taylor & Francis Group, 2011. 
Kindle edition. p. 95-96). 
16 BRASIL. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT); Laboratório de Gestão de 
Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de 
Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal de Alagoas, 2018. Nota Técnica Conjunta de 15 de janeiro de 2018: Análise 
sobre os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as 
Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil. [S. l.]: MNPCT; LabGEPEN; NuPES, 2018. Disponível em:  
https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf. Acesso em: 17 jun. 2018. p. 11 

https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf
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criminal brasileira, trazendo a figura e o papel dos ASPs para o centro da análise, é 

essencial para se repensar os paradigmas punitivos e de execução da pena.  

Segundo Alvino Augusto de Sá,  
 
Uma das mais graves e principais questões nodais para o 
equacionamento dos problemas do sistema carcerário, ou, de forma 
mais abrangente, da execução penal, é o papel desempenhado pelos 
agentes de segurança penitenciária, com todas as suas implicações tais 
como formação, atribuições, responsabilidades, forma de atuação, 
autonomia, relacionamento com os demais profissionais e com os 
presos. 
Os ASPs constituem o elo entre o Estado e os presos, atuando como 
agentes do Estado em contato direto e íntimo com estes e vivenciando 
os problemas do sistema carcerário. Trabalham em um contexto de 
superpopulação carcerária, em que vigora a perversa ideologia punitiva 
e de encarceramento, associada à política de antecipação da pena, de 
que resultam também as altas taxas de prisões provisórias e 
preventivas.17 

 
Os agentes ocupam um lugar complexo dentro do sistema penitenciário por muitas 

razões, entre elas, o fato de passarem por um processo de rotulação e por estarem, 

oficialmente, em uma posição intermediária na estrutura hierárquica, acima dos presos e 

abaixo do diretor. A relação que se estabelece entre eles e o cárcere é complexa e fruto 

de múltiplos elementos que passam pelas características institucionais, da população 

carcerária, assim como por fatores individuais e subjetivos.18   

A Lei de Execução Penal (LEP) estabelece, logo em seu artigo 1º, que 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado 

é um dos objetivos da execução penal.19 Todo o sistema legal de execução brasileiro é 

voltado para a individualização da pena. De acordo com Carmen Silva de Moraes Barros, 

esta é uma construção histórica e está totalmente vinculada ao sistema garantista, em que 

se valoriza o livre desenvolvimento da pessoa presa e a preservação da sua dignidade.20  

A autora afirma, ainda, que a individualização deve estar vinculada à pessoa em 

concreto, considerando suas características pessoais, individualidades e subjetividades, 

 
17 SÁ, Alvino Augusto de. Apresentação. In: CALDERONI, Vivian. Luz e Sombra no Sistema Prisional: 
percepções de juízes sobre agentes penitenciários. São Paulo: Lumen Juris, 2014. p. 7-8. 
18 Ibidem, p. 12. 
19 “Art. 1º: A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.” (BRASIL. Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Brasília, DF: Presidência da República, 
[2019]. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 19 abr. 2021). 
20 BARROS, Carmen Silva de Moraes. A individualização da pena na execução penal. São Paulo: RT, 
2011. p. 19; 210. 
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com o fim de evitar ao máximo a dessocialização.21 Sendo assim, as características 

individuais de cada pessoa em privação de liberdade precisam ser conhecidas e 

desenvolvidas.22  

Diante desta perspectiva, o agente penitenciário tem um papel de extrema 

importância, sendo peça fundamental para a promoção desses ideais reintegradores 

expressos na legislação nacional, exatamente por serem os representantes do Estado que 

estão mais próximos do cotidiano da população carcerária. 

  Não parece possível pensar o papel dos agentes penitenciários descolado da 

arquitetura penal e, nem o contrário, pensar a arquitetura penal sem levar em consideração 

a atuação dos agentes penitenciários. Ambos são representantes do Estado e servem para 

dar contorno à execução das penas – tanto contorno na perspectiva concreta da edificação 

em si, quanto de maneira relacional, simbólica e procedimental. Abrange-se aí a atuação 

dos agentes e a relação estabelecida entre agentes, espaço e pessoas presas, bem como a 

interação entre agentes e familiares, objetos que ingressam nas unidades, demais 

visitantes, corpo técnico, advogados, defensoria pública, ministério público e juízes da 

execução. 

 A compreensão do sistema penitenciário nacional e das formas de punir, passa 

pela análise desses elementos em interação e correlação.   

 

(ii.iii) Racismo estrutural  

 

O estudo sobre a justiça criminal brasileira não pode ser dissociado do racismo 

estrutural como elemento pilar, já que a sustentação, a significação e a ressignificação de 

todo sistema tem no racismo suas raízes.  

E é tomando como essencial a provocação realizada por Ana Luiza Flauzina, que 

essa leitura está presente em primeiro plano na tese. Flauzina, em sua dissertação de 

mestrado, defende que a criminologia brasileira deve encarar a questão racial como 

central em suas análises. Segundo a autora, só será possível acessar a forma de operação 

dessa engrenagem se o racismo for trazido à superfície e não apenas como um adendo ou 

 
21 SÁ, Alvino Augusto de. Apresentação. In: CALDERONI, Vivian. Luz e Sombra no Sistema Prisional: 
percepções de juízes sobre agentes penitenciários. São Paulo: Lumen Juris, 2014. p. 21; 23. 
22 “O exame de classificação atende ao princípio da personalidade da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição 
Federal). Refere-se, portanto, ao direito que tem o condenado de cumpri-la de acordo com as suas 
possibilidades e características pessoais, respeitando-se a sua personalidade e o seu desenvolvimento.” 
(Ibidem, p. 139). 
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uma nota de rodapé: “A fim de suprir essa debilidade, criminólogos e criminólogas 

críticos devem assumir o racismo como variável substantiva da constituição do sistema 

penal brasileiro.”23  

O cenário é compreendido como estruturalmente racista e perpetuador de uma 

lógica de exclusão e, até mesmo, de morte e silenciamento dos negros e negras no Brasil. 

A justiça criminal é entendida como um sistema e uma engrenagem que servem a esse 

propósito, ao atualizar e sofisticar as engrenagens e ferramentas que o país implementa 

desde o período colonial.24 

 O processo de encarceramento em massa desenvolvido no Brasil é parte da 

tecnologia por meio da qual o racismo estrutural opera na seara da justiça criminal. Esse 

processo é também consequência e amplificador das dores que são infligidas à população 

negra brasileira e como forma de manutenção e reafirmação das posições de privilégio e 

poder de pessoas brancas. Michelle Alexander discute esses elementos de uma maneira 

profunda na realidade dos Estados Unidos. Segundo ela, o racismo não se restringe a 

atitudes individuais, mas está na base das estruturas sociais. Ao apresentar a metáfora da 

gaiola, deixa esse conceito explícito: o racismo não pode ser considerado apenas como 

uma das barras da gaiola que prende os pássaros, mas apenas a união de diversas barras, 

conectadas entre si, em determinada posição podem garantir que o pássaro não voe:  
 
O que é particularmente importante ter em mente é que qualquer barra 
da gaiola pode ou não ser especificamente desenvolvida com a 
finalidade de aprisionar o pássaro, mas ainda opera (com as outras 
barras) para restringir sua liberdade. [...] No sistema de encarceramento 
em massa, uma grande variedade de leis, instituições e práticas – que 
vão desde perfilamento racial até políticas de condenação 
preconceituosas, cassação de direitos políticos e discriminação 
legalizada nas vagas de emprego – prende os afro-americanos em uma 
gaiola virtual (e literal).25 

  

 
23 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal e o projeto genocida 
do Estado brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, 
Brasília, 2006. p. 14 e 124.  
24 Esse elemento é tratado com profundidade, a título de exemplo, por: ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo 
Estrutural. Sueli Carneiro. São Paulo: Pólen, 2019. Col. Feminismos Plurais; BORGES, Juliana. O que é 
encarceramento em massa? Belo Horizonte: Letramento; Justificando, 2018. Edição Kindle. Col. 
Feminismos Plurais. Edição Kindle; FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: o 
sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Faculdade de Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 
25 ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. Tradução: Pedro 
Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Edição Kindle. Posições 5688; 5695; 5704. 
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Seguindo essa trilha, explicitar as entranhas racistas da concepção e práticas da 

justiça criminal é parte fundamental da estratégia para superação desse sistema. O que 

implica na necessidade de aprofundar o olhar para a arquitetura penal e atuação dos 

agentes penitenciários e sua interação, já que as relações sociais entre pessoas, 

instituições, legislação e ambiente, são atravessadas pelo racismo estrutural.   

Conforme questiona Suzann Cordeiro de Lima26, 
 
De que maneiras um conjunto qualquer de elementos arquitetônicos 
interage com os sujeitos que o experienciam? De que forma uma 
organização espacial qualquer pode funcionar como reguladora da 
apropriação do espaço? Como os sujeitos interagem com os espaços? 
De que maneira essas interações interferem na constituição do próprio 
sujeito? 

 

(ii.iv) Criminologia Clínica de Terceira Geração 

 

O substrato teórico adotado é o da Criminologia Clínica de Terceira Geração27 – 

ou de Inclusão Social –, apresentada pela primeira vez na tese de Livre-docência em 

Criminologia da Faculdade de Direito da USP por Alvino Augusto de Sá.28 

Esta teoria concentra-se na pessoa considerada responsável pelo comportamento 

socialmente problemático, passando a compreendê-la como um ator situado, superando 

a visão reducionista de autor — que centra todas as energias na pessoa e não amplia o 

olhar para o entorno — e tendo sempre, por finalidade, a inclusão social desta pessoa. 

Pois: 
 
O indivíduo punido deverá ser tratado como pessoa, uma pessoa que 
teve em seu passado um comportamento problemático, perante uma 
situação que se apresentou para ele como particularmente problemática, 
sendo que esse comportamento foi, a seu ver, a resposta mais eficaz que 
ele poderia ter dado naquele momento e naquele contexto. Essa situação 
problemática deve ser compreendida em toda sua complexidade na 
história do indivíduo, incluindo-se a responsabilidade dos mais diversos 
protagonistas, a começar pelas instâncias de controle, em sua definição 

 
26 CORDEIRO, Suzann. Reflexões sobre a ‘autoria do lugar’. Arquitextos, São Paulo, v. 187.06 teoria, 
ano 16, jan. 2016. Disponível em: https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.187/5896. 
Acesso em: 15 de junho de 2020. p. 1. 
27 A Criminologia Clínica de Primeira Geração é também conhecida como modelo médico-psicológico, a 
Criminologia Clínica de Segunda Geração é também denominada de modelo psicossocial. A diferenciação 
entre os modelos será mais bem explorada no Capítulo 1. 
28 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(org.). Edição Kindle. 

https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.187/5896
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legal seletiva de crime e de punição, e pela agenda social, em sua reação 
seletiva e estigmatizante diante da conduta criminosa.29 

 

A Criminologia Clínica de Inclusão Social eleva a importância analítica do 

entorno ao papel de corresponsabilidade, não apenas considerando a mera influência dos 

fatores ambientais e sociais.30 A arquitetura penal adotada imprime as intenções da 

política criminal, que no caso brasileiro são orientadas pela necropolítica31, pelo “deixar 

morrer”, pela não garantia de condições mínimas de dignidade humana. Analisar esse 

aspecto do controle social, à luz da teoria do Labelling Approach e da Criminologia 

Clínica de Terceira Geração, é fundamental para que se explicite uma das tecnologias 

adotadas pelo poder de controle e apagamento dos corpos negros. 

A Criminologia Clínica de Terceira Geração inova ao compreender os autores de 

delitos como atores situados que se relacionam com outros atores daquela cena. A 

presente tese aprofunda essa compreensão ao ampliar a leitura sobre atores situados para 

incorporar os agentes penitenciários nesse conceito e para aprofundar essa análise ao 

trabalhar a arquitetura penal em que os atores se relacionam e desenrolam suas vidas 

como corresponsável pelos processos vivenciados.  

Mais adiante no desenvolvimento da teoria, já próximo do final de sua vida, 

Alvino Augusto de Sá passa a perscrutar uma ampliação desse olhar para os profissionais 

penitenciários, notadamente agentes penitenciários. Essa pista deixada por ele é seguida 

nesta tese.  

Assim, entende-se agentes penitenciários e a arquitetura penal como 

corresponsáveis pelos processos e dinâmicas que se desenvolvem dentro do cárcere, em 

especial na interação com as pessoas presas – de uma maneira relacional ou 

interrelacional que materializa a política criminal orientada pelo racismo vigente no 

Brasil. A compreensão das dinâmicas carcerárias é fundamental para se pensar em sua 

superação, para que o sistema seja orientado para a meta de inclusão social. 

Sá defende uma mudança nas hierarquias e prioridades do sistema punitivo, para 

que se busque a inclusão social e o indivíduo esteja no centro, sendo sempre respeitado 

 
29 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(org.). Edição Kindle. Posição 5253. 
30 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(org.). Edição Kindle. Posição 245. 
31 Os conceitos de necropolítica e de necropoder, de Achille Mbembe, serão tratados mais adiante.  
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em suas particularidades. Propõe, portanto, uma mudança completa de todo sistema de 

modo que o modelo atual seja superado. Nas suas palavras,  
 
[...] implica uma inversão de hierarquias e de subordinações. Sim, 
porque, no pico de todos os valores ou de todas as metas, como meta 
final, que deve dar sentido a todo o resto, está a inclusão social dos que 
se envolvem em crimes, ou, noutros termos, em comportamentos 
socialmente problemáticos.32  

 

Nessa medida, a tese amplia o alcance da Criminologia Clínica de Inclusão Social 

de Alvino Augusto de Sá para incluir a consideração dos agentes penitenciários como 

atores situados e aprofundar e intensificar a teoria da Criminologia Clínica de Terceira 

Geração ao dar centralidade ao cenário – expresso pela arquitetura penal, mas que é aqui 

considerada como espaço dramatúrgico – nas discussões criminológicas clínicas, visando 

a contribuir para a ressignificação de toda configuração penitenciária que deveria ser 

voltada à inclusão social das pessoas presas. Para que a compreensão sobre o cenário 

possa ser alcançada, o racismo é tido como elemento transversal e estrutural da política 

criminal brasileira.  

            Ainda que o recorte esteja centrado na atuação dos agentes penitenciários, 

mediada pela arquitetura penal, a reflexão está voltada para a necessidade de 

ressignificação desta atuação e de toda configuração penitenciária para que se oriente na 

direção da reintegração social. Isso só é possível ao compreender a atuação dos agentes 

penitenciários e a arquitetura penal como partes de um todo integrado nos processos 

sociais e práticas que moldam o sistema penal e são moldadas por ele.  

A primeira camada de leitura presente na tese trata-se do contexto social, 

referenciada na teoria do Labelling Approach e na leitura de Flauzina, que compreende o 

racismo como estrutural na maneira como as reações sociais e estigmas operam no Brasil. 

O conceito de espaço dramatúrgico – de Sara Rojo33 – serve de embasamento para 

analisar a arquitetura penal como um instrumento e como expressão da política criminal. 

E um dos conjuntos de atores situados dessa trama, os agentes penitenciários, a partir da 

 
32 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(org.). Edição Kindle. Posição 5213. 
33 ROJO, Sara. La performance art en América Latina. In: CARREIRA, André; VILLAR, Fernando 
Pinheiro; RAVETTI, Graciela; GRAMMONT, Guiomar de; ROJO, Sara (Orgs.) Mediações 
performáticas latino-americanas II. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2004. Disponível 
em: http://www.letras.ufmg.br/site/e-
livros/Media%C3%A7%C3%B5es%20Perform%C3%A1ticas%20Latino%20Americanas%20II.pdf. 
Acesso em 25 jul. 2020.  
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chave analítica conceitual da Criminologia Clínica de Terceira Geração, de Alvino 

Augusto de Sá, podem ser entendidos como protagonistas da cena carcerária. 

 

(iii) Contexto da elaboração da tese 

 

A tese foi desenvolvida no contexto de encarceramento em massa vivenciado pelo 

Brasil. O país já ultrapassou o número de 759.518 pessoas presas, com déficit de 248.113 

vagas e uma taxa de ocupação de 148,5%, com uma taxa de aprisionamento de 358,68/100 

mil habitantes.34 Tal quadro só tem se agravado, como fica evidente a cada novo 

levantamento que é publicado pelo Ministério da Justiça. A gravidade da situação não é 

novidade, já que marca a política penitenciária das últimas décadas.  

O período de desenvolvimento da pesquisa foi marcado por uma acentuada 

efervescência do sistema prisional com rebeliões, mortes, atuação da Força Nacional 

dentro dos presídios, intervenção federal no Rio de Janeiro e criação do Ministério da 

Segurança Pública. Vale apontar que esse novo ministério passou a abrigar o 

Departamento Penitenciário Nacional (Depen), antes vinculado ao Ministério da 

Justiça.35  

Ademais, no mesmo contexto ocorre a aprovação da Emenda Constitucional 

nº104 que passa a incluir a carreira de agente penitenciário dentre os órgãos da segurança 

pública, passando a ser denominada de polícia penal.36 

 
34 BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional. 
Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: SISDEPEN, 2021. 
Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen/sao-paulo. 
Acesso em 18 abr. 2021. 
35 BRASIL. Medida Provisória nº 821, de 26 de fevereiro de 2018. Altera a Lei nº 13.502, de 1º de 
novembro de 2017, que dispõe sobre organização básica da Presidência da República e dos Ministérios, 
para criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv821.htm. Acesso em: 17 jun. 2018. 
“A estrutura ministerial do Governo Federal passou por grandes mudanças nos últimos anos. O 
Departamento Penitenciário Nacional estava vinculado ao Ministério da Justiça até 2016. Em 2016, o 
Ministério da Justiça passa para Ministério da Justiça e Cidadania (MP nº 726/2016, convertida em Lei nº 
13.341/2016), em 2017, para Ministério da e Segurança Pública (MP nº 786/2017, convertida em Lei nº 
13.502/2017). Em 2018, o Ministério da Justiça e Segurança Pública divide-se em Ministério da Justiça e 
Ministério Extraordinário da Segurança Pública e o DEPEN é realocado para o último (MP nº 821/2018, 
convertida em Lei nº 13.690/2018). Ainda em 2018, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública 
passa para Ministério da Segurança Pública com a conversão da MP nº 821 para Lei 13.690/2018. Em 2019, 
houve nova reforma ministerial por meio da MP nº 870, de 1º de janeiro de 2019, convertida na Lei nº 
13.844/2019, e o atual nome é Ministério da Justiça e Segurança Pública.” (CASTRO, Karolina Pereira 
Alves de. Sistema Penitenciário Federal: Estudo sobre regimes disciplinares e confinamento solitário. 
2019. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania) – Universidade de Brasília, Brasília, 2019. 
p. 17. 
36 Essa alteração é fruto de uma luta histórica da categoria e foi obtida em 2019, por meio da aprovação da 
Emenda Constitucional nº 104. Deste modo, o artigo 144 da Constituição Federal passou a contar com a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv821.htm
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Para além desses elementos, a etapa final da redação da tese ocorreu durante a 

pandemia de COVID-19,37 o que deixou ainda mais cristalina a política criminal 

brasileira e os impactos para a integridade física, dignidade humana, saúde e a vida das 

pessoas em privação de liberdade e seus familiares. 

 

(iv) Metodologia e perguntas da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da tese optou-se por colocar em protagonismo a 

perspectiva e a percepção dos próprios agentes penitenciários. Sendo assim, foram 

realizadas entrevistas semidirigidas com 41 agentes ou ex-agentes prisionais com atuação 

em 14 unidades da federação e no Sistema Penitenciário Federal.  

 O grupo de entrevistados contou com paridade de gênero e representa grande 

abrangência espacial e de experiência profissional, bem como apresenta diversidade de 

perfis, o que permite ampliar o olhar e reduzir possíveis vieses.38  

Tendo como objetivos e pano de fundo essas preocupações e reflexões acima 

sintetizadas, tem-se que esta tese de doutorado buscou elementos para responder e refletir, 

a partir da escuta dos próprios agentes, sobre as seguintes questões:  

 

1. Quais aspectos da arquitetura prisional são preponderantes na atuação do agente 

penitenciário e no desempenho das suas funções?  

2. Em que medida a configuração da arquitetura e dos procedimentos prisionais, 

mediadas pela atuação dos agentes penitenciários, favorece a reintegração social? 

3. Qual a função que a interação da arquitetura penal e dos agentes penitenciários 

desempenha em relação ao racismo estrutural? 

 
seguinte redação: “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - 
polícias civis; V - polícias militares e corpos de bombeiros militares; VI - polícias penais federal, 
estaduais e distrital.” (grifo nosso) (BRASIL. Emenda Constitucional nº 104, de 4 de dezembro de 
2019. Altera o inciso XIV do caput do art. 21, o § 4º do art. 32 e o art. 144 da Constituição Federal, para 
criar as polícias penais federal, estaduais e distrital. Brasília, DF: Presidência da República, 5 dez. 2019. 
Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc104.htm. Acesso em: 19 
abr. 2021). Para fins do presente trabalho, continuaremos a abordar a categoria como “agentes de segurança 
penitenciária” (ASP) ou “agentes penitenciários” ou “agentes prisionais” e não “polícia penal”, pois os 
estados ainda estão em processo de aprovar legislação de regulamentação da carreira. 
37 MOREIRA, Ardilhes; PINHEIRO, Lara. OMS declara pandemia de coronavírus. G1, 11 mar. 2020. 
Disponível em: https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-
coronavirus.ghtml. Acesso em: 27 fev. 2020. 
38 A metodologia adotada e as características do grupo entrevistado serão detalhadas no Capítulo 3.  

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemia-de-coronavirus.ghtml
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4. Qual a função que a interação da arquitetura penal e dos agentes penitenciários 

desempenha em relação a violência de gênero? 

5. A diferenciação do perfil socioeconômico das pessoas privadas de liberdade 

influencia na arquitetura penal e na atuação dos agentes penitenciários?  

6. Em que medida a Criminologia Clínica de Terceira Geração contribui para a 

compreensão das relações entre arquitetura penal e agentes penitenciários? 

7. Para a compreensão das relações que se estabelecem no cárcere, é adequado 

utilizar o conceito de cenário aplicado à arquitetura penal, nos termos da 

Criminologia Clínica de Terceira Geração? 

8. Quais são as tendências de transformação na arquitetura prisional e da atuação dos 

agentes penitenciários? 

 

(v) Estrutura da tese 

 

Para tanto, a tese se organiza em três partes. 

A Parte I dedica-se a apresentar a filiação teórica e a orientação metodológica 

dividida em três capítulos. O primeiro apresenta a Criminologia Clínica de Terceira 

Geração, como os agentes penitenciários e a arquitetura penal serão tratados na tese e 

como o racismo estrutural pode ser incorporado por esta teoria. O segundo aprofunda a 

apresentação do racismo estrutural como basilar na conformação da política criminal 

brasileira. E, no capítulo 3, apresenta-se a metodologia adotada no trabalho.  

A Parte II debruça-se sobre a arquitetura penal e agentes penitenciários 

considerando ambos os aspectos como fundamentais para o processo de reintegração 

social. Sendo assim, o capítulo 4 dedica-se à apresentação dos modelos arquitetônicos 

adotados no Brasil e o capítulo 5 apresenta criticamente as principais normativas no tema 

da arquitetura penal. O capítulo 6 aborda a temática dos agentes penitenciários e seu papel 

enquanto responsável pela garantia da segurança, ao mesmo tempo em que são 

importantes atores na busca pela reintegração social. Para isso, utiliza-se o conceito de 

segurança dinâmica como possibilidade para a conciliação entre esses papéis 

aparentemente opostos.  

A Parte III discute os dados produzidos na presente pesquisa. Esta parte está 

organizada em cinco capítulos. O capítulo 7 dedica-se às condições gerais das unidades 

prisionais e de trabalho dos agentes penitenciários, bem como elementos associados à 

localização das penitenciárias. O capítulo 8 discute os espaços de usos exclusivos pelos 
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agentes e o capítulo 9 os espaços de usos compartilhados entre agentes e pessoas em 

privação de liberdade. O capítulo 10 aprofunda as discussões sobre as rotinas e 

procedimentos adotados pelos agentes em interação com a arquitetura penal. E, por fim, 

o capítulo 10 dedica-se à discussão do papel e atuação dos agentes.  

Ao final, apresentam-se as conclusões.  
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PARTE I: ORIENTAÇÃO TEÓRICA-METODOLÓGICA 
 

A primeira parte da tese dedica-se a apresentar as bases teóricas adotadas no 

trabalho.  

O primeiro capítulo concentra-se na apresentação da Criminologia Clínica de 

Terceira Geração. Para tanto, são apresentados brevemente os conceitos principais das 

Criminologias Clínicas que a antecederam – de Primeira e de Segunda Geração – para 

que se compreenda onde reside sua inovação. Nesse sentido, são apresentadas, também, 

as principais ideias da Criminologia Crítica, em especial a teoria do Labelling Approach, 

para que se possa compreender como são incorporadas pela Clínica de Terceira Geração. 

O texto procura demonstrar como a Criminologia Clínica de Terceira Geração 

supera as suas antecessoras ao promover uma conciliação com a Criminologia Crítica, ao 

considerar o contexto social e a reação social ao delito como corresponsáveis pelo fato 

criminoso. Ficará claro que os aspectos individuais e subjetivos dos atores envolvidos são 

igualmente corresponsáveis e que esta teoria eleva todos estes elementos, entre outros, ao 

mesmo patamar protagonista. 

Em seguida, é apresentada a proposta de inclusão do racismo estrutural em 

primeiro plano na compreensão do contexto em que se situam os atores de fatos 

considerados criminosos e a reação social consequente. Tais conceitos são apresentados 

com maior profundidade no Capítulo 2. 

Adicionalmente, são explicitados os elementos conceituais que a presente tese 

pretende aportar à seara teórica, ao considerar os agentes penitenciários – e não apenas as 

pessoas presas - como atores situados, e a arquitetura penal como espaço dramatúrgico e 

não como elemento cenográfico. Dessa forma, a tese busca ampliar o alcance da teoria ao 

aplicá-la ao estudo das interferências entre arquitetura penal e agentes penitenciários. 

A Criminologia Clínica de Terceira Geração também é chamada de Inclusão 

Social ou Execução Penal por compreender que a finalidade da execução da pena deve 

ser a reintegração social. Este é o pressuposto elementar de toda a investigação realizada, 

bem como das discussões propostas. Esta orientação teórica, vem ao encontro, portanto, 

do objeto da tese que visa a contribuir para se repensar o sistema punitivo brasileiro, para 

que a reintegração social seja perseguida por meio de mudanças de práticas e condutas, 

não apenas como um discurso estampado na legislação. 
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O Capítulo 3 dedica-se a apresentar ao leitor o percurso metodológico trilhado na 

presente pesquisa. Ele situa, em especial, a pesquisa empírica conduzida com 41 agentes 

e ex-agentes penitenciários e demonstra a abrangência e diversidade do grupo participante 

ao situá-los no contexto do sistema penitenciário brasileiro. 

 Assim, em resumo, esta primeira parte tem como objetivo explicitar o alicerce da 

tese.  
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CAPÍTULO 1: ORIENTAÇÃO TEÓRICA  
 

A orientação teórica deste estudo parte da Criminologia Clínica de Terceira 

Geração e a integração que propõe com a Criminologia Crítica e procura progredir ao 

alçar a posição de protagonistas da execução penal os agentes penitenciários e a 

arquitetura penal, direcionando o olhar sempre voltado à influência destes elementos no 

processo de reintegração social.   

É dada centralidade analítica ao racismo estrutural como orientador da política 

criminal brasileira e o aprofundamento das noções de ator situado e cenário conceituados 

pela Criminologia Clínica de Terceira Geração. Nesse sentido, os agentes penitenciários 

serão entendidos como atores situados e a arquitetura penal como espaço dramatúrgico 

corresponsável para o desenrolar das interrelações que se estabelecem em âmbito 

carcerário.  

Sem a compreensão e explicitação de todos os elementos do multifacetado e 

complexo sistema de justiça criminal brasileiro não é possível a sua superação. É, 

portanto, fundamental que se traga à superfície as intenções que direcionam a política 

criminal e como as diversas peças se movimentam nesse intrincado emaranhado. Apenas 

com esta clareza será possível alterar a correlação de forças que sustentam este sistema 

para, então, transformá-lo. 

 A pesquisa alicerça-se, portanto, nesse arcabouço teórico e avança na 

compreensão da atuação dos agentes penitenciários, entendidos como atores situados em 

um tempo e espaço muito delimitados, enquanto executores – conscientes e apoiadores 

ou não – de uma forma de punir expressada e concretizada, entre outros fatores, nas 

opções arquitetônicas do sistema carcerário que tem o racismo estrutural como eixo 

fundamental.  

Nesse sentido, cabe a este capítulo apresentar os fundamentos da Criminologia 

Clínica de Terceira Geração, sua correlação com a Criminologia Crítica, notadamente o 

Labelling Approach, incluindo o racismo como elemento estrutural das leituras 

criminológicas.  

É, também, neste capítulo que são apresentadas a ampliação do conceito de ator 

situado, para englobar os agentes penitenciários e a noção de espaço dramatúrgico 

aplicada a arquitetura penal. 
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1.1  CRIMINOLOGIA CLÍNICA  

 

A Criminologia Clínica dedica-se, sobretudo, ao estudo dos sujeitos envolvidos 

em práticas criminais para orientar uma intervenção eficaz. Pode-se distinguir três 

modelos: o modelo médico-psicológico – Criminologia Clínica de Primeira Geração; o 

modelo psicossocial – Criminologia Clínica de Segunda Geração; e o modelo crítico ou 

de inclusão social – Criminologia Clínica de Terceira Geração.  

 Alvino Augusto de Sá apresenta uma síntese explicativa dos três modelos, onde 

fica evidenciada as diferenças entre as gerações: 
 
1. Modelo médico-psicológico de criminologia clínica, que tem por 
base uma concepção etiológico-explicativa da conduta criminosa, 
priorizando-se os substratos orgânicos, psicológicos e psiquiátricos 
como raízes da conduta criminosa. 
2. Modelo psicossocial de criminologia clínica, que tem por base uma 
concepção multifatorial – compreensiva da conduta criminosa. Essa 
concepção não se desvencilha de perspectiva etiológica, mas se abre a 
um leque bem maior de fatores associados à conduta criminosa, pelos 
quais ela pretende compreendê-la, na pressuposição de que a conduta 
criminosa é um dos desdobramentos possíveis (nunca necessários) de 
uma conjugação complexa de complexos fatores das mais diferentes 
ordens, cuja relação jamais será exaustiva. Já que se trata de modelo 
psicossocial, será priorizada a conjugação de fatores psicológicos e 
sociais 
3. Modelo de criminologia clínica de inclusão social, que, a partir do 
paradigma das inter-relações sociais, busca uma leitura, análise e 
compreensão dos comportamentos socialmente problemáticos, 
definidos como criminosos pela lei penal e de seus autores, 
prioritariamente com a finalidade de criar estratégias de interlocução 
com encarcerados e, juntamente com eles, buscar subsídios para a 
promoção de sua inclusão social de forma exitosa.39 

 

E, segundo o próprio autor – que atuou por mais de 30 anos como técnico na 

realização de perícias criminológicas no sistema prisional paulista40 – as alterações e 

 
39 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(org.). Edição Kindle. Posição 1249-1259. 
40 “O autor deste texto atuou como psicólogo do sistema penitenciário paulista (atualmente, Secretaria de 
Administração Penitenciária – SAP) por mais de 30 anos. Trabalhou inicialmente no Instituto de 
Biotipologia Criminal, realizando exames psicológicos nos presos, bem como elaborou pareceres do mesmo 
Instituto para fins de instrução de pedidos de benefícios legais. Extinto o Instituto, passou a integrar a 
Equipe de Perícias Criminológicas (EPC) da Casa de Detenção, sempre procedendo a perícias 
criminológicas. Extinta a EPC, passou a integrar, a partir de 1984, as equipes técnicas do Centro de 
Observação Criminológica (COC), onde eram centralizados naquela época os exames criminológicos de 
todo o Estado de São Paulo.” (SÁ, Alvino Augusto de. Do viés médico-psicológico ao viés crítico da 
Criminologia Clínica: mudança no enfoque interpretativo dos fatores apontados nos exames 
criminológicos. In: SÁ, Alvino Augusto de; SHECAIRA, Sérgio Salomão; TANGERINO, Davi de Paiva 
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construções dos três modelos podem também ser percebidas nas práticas dos 

profissionais, notadamente dos técnicos que atuam no sistema prisional.41 

 

1.1.1 Criminologia Clínica de Primeira Geração 

 

Originalmente, o enfoque adotado pela Criminologia Clínica era o médico-

psicológico que buscava as causas para o cometimento do delito com uma concepção 

fortemente determinista e positivista, acreditando que as pessoas que cometem crimes 

tinham uma condição imanente para a prática criminosa e, portanto, eram diferentes dos 

demais.  

Sendo assim, por entender que o cometimento do crime era resultado de fatos 

pessoais imanentes ao indivíduo, propunha uma intervenção nas pessoas infratoras em 

analogia às intervenções médicas em patologias.42  

Essa concepção teve ampla aceitação no Brasil. A importação das ideias da escola 

positivista italiana, especialmente de Lombroso e Ferri, influenciaram a orientação 

criminal do século XIX. Raimundo Nina Rodrigues foi um dos principais autores 

nacionais que seguiu esse pensamento aplicado à temática criminal, tendo sido 

considerado pelo próprio Lombroso como um expoente da Antropologia Criminal na 

América do Sul.43  

Nina Rodrigues associava marcantemente às condições para cometimento de 

delitos à questão racial, colocando as pessoas negras em lugar inferior ao das pessoas 

brancas – o que o conduzia à defesa de uma legislação penal diferente para cada raça.44 

Outro exemplo concreto da amplitude que tal teoria tomou na prática nacional foi a 

 
Costa. Criminologia no Brasil: história e aplicações clínicas e sociológicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
p. 148.  
41 SÁ, Alvino Augusto de. Do viés médico-psicológico ao viés crítico da Criminologia Clínica: mudança 
no enfoque interpretativo dos fatores apontados nos exames criminológicos. In: SÁ, Alvino Augusto de; 
SHECAIRA, Sérgio Salomão; TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Criminologia no Brasil: história e 
aplicações clínicas e sociológicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 149.  
42 SHIMIZU, Bruno. Um panorama crítico sobre o pensamento criminológico clínico no Brasil. In: SÁ, 
Alvino Augusto de; SHECAIRA, Sérgio Salomão; TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Criminologia no 
Brasil: história e aplicações clínicas e sociológicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 182. 
43 FARIA, Thaís Dumêt. Oxalá, conhecêssemos Nina Rodrigues! In: SÁ, Alvino Augusto de; SHECAIRA, 
Sérgio Salomão; TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Criminologia no Brasil: história e aplicações 
clínicas e sociológicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 58. 
44 Ibidem, p. 62. 
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inauguração da Penitenciária do Estado de São Paulo e os debates que permearam esse 

marco histórico, tanto em âmbito acadêmico, legislativo e administrativo.45 

A Faculdade de Direito de Recife e a Faculdade de Medicina da Bahia tiveram 

papéis centrais na introdução deste pensamento no Brasil ao dar uma abordagem 

pretensamente científica ao racismo, correlacionando mestiçagem com 

degenerescência. 46 A incorporação da medicina e do tratamento via medicalização, 

principalmente, davam a tônica à forma de lidar com a prática criminal e com as pessoas 

que praticavam crimes.47 

Esse enfoque teve dois momentos: o primeiro considerava unicamente os fatores 

internos com uma visão determinista do crime e considerando a pessoa criminosa como 

diferente das demais; e o segundo passou a se abrir para a compreensão da influência 

ambiental em uma abordagem biopsicossocial e supera a noção de periculosidade.48  

Até hoje esse modelo impacta na forma pela qual o Brasil lida com a temática. 

Um exemplo contundente é o exame criminológico previsto no Código Penal e na Lei de 

Execução Penal49 que se pretende um exame pericial que analisa o ato criminoso para 

apresentar um diagnóstico criminológico e um consequente prognóstico de 

reincidência.50  Esse exame segue sendo muito demandado por juízes para embasar 

decisões no âmbito da execução penal e progressão de regime. 

 
45 Para um aprofundamento sobre esse assunto, que será retomado no Capítulo 4, cf. SALLA, Fernando. 
As prisões em São Paulo: 1822-1940. São Paulo: Annablume, 1999.  
46 SHIMIZU, Bruno. Um panorama crítico sobre o pensamento criminológico clínico no Brasil. In: SÁ, 
Alvino Augusto de; SHECAIRA, Sérgio Salomão; TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Criminologia no 
Brasil: história e aplicações clínicas e sociológicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 183. 
47 Ibidem, p. 194. 
48 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(org.). Edição Kindle. Posição 297. 
49 “Art. 34. O condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de 
classificação para individualização da execução. Lei de Execução Penal. Art. 8º O condenado ao 
cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico 
para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização 
da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao 
cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semi-aberto.” (BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940. Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 19 abr. 2021). 
50 SHIMIZU, Op. Cit. p. 198. 
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Outro impacto concreto do positivismo criminal no Brasil é o instituto do sursis51 

defendido por Esmeraldino Bandeira, que era seguidor de Ferri.52  

 

1.1.2 Criminologia Clínica de Segunda Geração 

 

Esse modelo foi superado e passou-se a seguir o modelo psicossocial, ou 

Criminologia Clínica de Segunda Geração.53 Tal modelo considera uma “multiplicidade 

de fatores endógenos e provenientes do meio social.”54 O foco ainda está em buscar os 

múltiplos fatores que se relacionam com a ação criminosa, mas com maior ênfase aos 

fatores sociais e sociológicos compreendidos como fatores autônomos e não apenas na 

dimensão em que são assimilados intrapsiquicamente, como no modelo biopsicológico 

da Criminologia Clínica de Primeira Geração.55  

 Sendo assim, reconhece a interação contínua entre os fatores internos e psíquicos 

do sujeito e os fatores externos e ambientais, de modo que esses fatores externos 

repercutem no indivíduo que reage perante eles.56  

 
51 Um dos requisitos para a suspensão condicional da pena é a conduta social e personalidade do agente, 
conforme expresso no Código Penal.  “Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 
2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: [...] II - a culpabilidade, os 
antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias 
autorizem a concessão do benefício. (BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código 
Penal. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 19 abr. 2021). 
52 Para um aprofundamento sobre a aprovação da lei do sursis e o positivismo de Esmaraldino Bandeira, 
cf. QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo. Que havia de novo nas novidades do positivismo penal? Uma análise 
continuísta de Esmeraldino Bandeira. In: SÁ, Alvino Augusto de; SHECAIRA, Sérgio Salomão; 
TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Criminologia no Brasil: história e aplicações clínicas e sociológicas. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
53 São três as principais formulações teóricas e práticas que decorrem desse modelo que trata da interação 
entre os fatores internos e externos ao indivíduo: (i) diagnóstico adaptativo de Ryad Simon; (ii) séries 
complementares de Freus; (iii) interjogo entre disposições internas e contextos ambientais de Bernard 
Lahire. Para saber mais sobre cada uma delas, cf. SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução 
penal: proposta de um modelo de terceira geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. 
BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio (org.). Edição Kindle. Capítulo 3. 
54 SHIMIZU, Bruno. Um panorama crítico sobre o pensamento criminológico clínico no Brasil. In: SÁ, 
Alvino Augusto de; SHECAIRA, Sérgio Salomão; TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Criminologia no 
Brasil: história e aplicações clínicas e sociológicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 182. 
55 SÁ, Alvino Augusto de. Do viés médico-psicológico ao viés crítico da Criminologia Clínica: mudança 
no enfoque interpretativo dos fatores apontados nos exames criminológicos. In: SÁ, Alvino Augusto de; 
SHECAIRA, Sérgio Salomão; TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Criminologia no Brasil: história e 
aplicações clínicas e sociológicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 151; SÁ, Alvino Augusto de. 
Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira geração. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio (org.). Edição Kindle. 
Posição 334. 
56 Ibidem, posição 4970. 
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 Uma das expressões mais evidentes da influência deste modelo no sistema 

brasileiro é a previsão do exame de personalidade.57 Tal exame diferencia-se do exame 

criminológico na medida em que o exame criminológico está baseado na investigação da 

relação crime-criminoso e o exame de personalidade “[...] busca compreender o preso 

enquanto pessoa, ‘para além das grades’, visando uma perquirição de todo seu histórico 

de vida, numa abordagem bem mais abrangente e mais profunda.”58 E o objetivo deste 

exame é a proposta de individualização da pena com vistas à ressocialização, que está 

estampada logo no primeiro artigo da LEP, como “harmônica integração social do 

condenado”. Contudo, conforme adverte Sá, a realização do exame de personalidade com 

foco na individualização da pena não tem sido feito59. 

Ressocialização, para esta teoria, é a imposição de valores à pessoa condenada 

para que aprenda como conviver em sociedade. Parte de uma premissa de que a pessoa 

não sabe os valores e alguém externo deve ensiná-la. Nesse sentido, as práticas 

educacionais e laborais são extremamente valorizadas em âmbito da execução penal, 

sobretudo atividades que pressupõem uma verticalidade na transmissão do conhecimento, 

em que o professor ensina e o aluno aprende. Não busca estimular a reflexão crítica e nem 

a construção dialógica. 

Apesar de os reconhecidos avanços do modelo de segunda geração com relação 

ao de primeira, ainda está vinculado a uma busca pela motivação criminal e um 

diagnóstico criminológico.60 

  
1.1.3 Criminologia Clínica de Terceira Geração 

 

A associação entre as Criminologias Clínicas de Primeira e Segunda Geração, 

entre o estudo da pessoa do infrator e a busca por uma intervenção, seja no primeiro 

 
57 “Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar 
a individualização da execução penal.” (BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de 
Execução Penal. Brasília, DF: Presidência da República. [2019]. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 19 abr. 2021). 
“Art. 9º. A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética 
profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá: I - entrevistar pessoas; II 
- requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do condenado; III 
- realizar outras diligências e exames necessários.” (Ibidem). 
58 SÁ, op. cit., posição 4762. 
59 Ibidem, posições 4847; 4856. 
60 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(org.). Edição Kindle. Posição 5026. 
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modelo (um tratamento médico psicológico) ou no segundo (a ressocialização), passa a 

ser vista com muitas ressalvas a partir das teorias críticas sociológicas de Criminologia.  

E é essa a principal mudança promovida pela Terceira Geração da Criminologia 

Clínica. E, por essa razão, se fala em virada paradigmática, pois altera a pergunta que se 

faz e não apenas a forma de se buscar as respostas para a mesma pergunta: a Criminologia 

Clínica Crítica adiciona novas perguntas relativas à seletividade penal e à reação das 

instâncias de controle. 
 
Tradicionalmente, entende-se a criminologia clínica como o saber que 
se preocupa com a intervenção individual sobre a pessoa do condenado, 
visando seu “tratamento penitenciário” ou sua ressocialização. A 
criminologia clínica, desse modo, passa por uma crise paradigmática, 
na medida em que as teorias sociológicas da criminologia, a partir do 
advento do labelling approach, passaram a pregar o deslocamento do 
objeto da criminologia do sujeito criminoso para a própria sociedade 
punitiva.61 

 

A Criminologia Clínica de Terceira Geração, então, inova com relação às 

tradições anteriores e passa a olhar para as pessoas autoras de comportamentos 

socialmente problemáticos e seu entorno, incluindo fatores ambientais, sociais, históricos, 

culturais, econômicos e até mesmo o papel desempenhado por outras pessoas.  

Esse olhar é orientado para a finalidade da reintegração social ou inclusão social 

e, diferentemente dos modelos anteriores, não entende o sujeito como passivo e como 

objeto de uma intervenção seja no âmbito médico-psicológico quanto no âmbito social. 

O conceito de corresponsabilidade é chave para esse terceiro modelo. A Criminologia 

Clínica de Inclusão Social não se dedica prioritariamente ao crime ou ao criminoso, mas 

está alinhada ao compromisso de promoção da inclusão social do infrator.62 

Conceitualmente, a inovação do terceiro modelo reside também na incorporação 

da leitura proporcionada pelo Labelling Approach, em que o ato criminoso passa a ser 

compreendido como um ato rotulado e definido como desviante pelas instâncias formais 

e informais de poder. A fusão entre a Criminologia Clínica e a Crítica será objeto mais 

detalhado do tópico a seguir. 

 
61 CALDERONI, Vivian; SHIMIZU, Bruno. Criminologia Clínica e Execução Penal: proposta de um 
modelo de terceira geração, de Alvino Augusto de Sá. Revista Brasileira de Ciências Criminais, Editora 
Revista dos Tribunais, ano. 19, v. 92. set./out. 2011. p. 461. 
62 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(org.). Edição Kindle. Posição 5034. 
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A Criminologia Clínica de Terceira Geração integra, portanto, a teoria do 

Labelling Approach, bem como da escola de Louvain, no que diz respeito à teoria do ator 

situado.  
 
[...] o modelo de criminologia clínica de terceira geração debruça-se 
sobre o ato considerado como criminoso e sobre seu agente, mas esse 
agente é sempre e radicalmente entendido como um “ator situado”, em 
uma malha de interrelações na qual a corresponsabilidade social, a 
vulnerabilidade do agente e a sua estigmatização social são aspectos 
indissociáveis e centrais no objeto de estudo da criminologia segundo 
esse modelo.63 
 

A escola de Louvain promoveu uma alteração substantiva na matriz criminológica 

ao passar a compreender o autor de um crime como ator situado em uma rede de fatores 

corresponsáveis pelo conflito que resultou na prática de um crime. Essa virada 

paradigmática trouxe diversos reflexos para a forma de se compreender as questões 

criminógenas e os melhores caminhos para a prevenção e reintegração social:  
 
No contexto de uma criminologia clínica, o fato de ressituar o ato dentro 
de um contexto e em um conjunto em que se implica, de uma forma 
diferente, de uma pluralidade de protagonistas, poderia permitir ter 
melhor compreensão das responsabilidades que incumbem a uns e a 
outros.64 

 

Álvaro Pires sustenta o paradigma das interrelações sociais como caminho para a 

criminologia – em diferenciação aos paradigmas do fato social bruto e o da reação social65 

– apresentando a ideia de malha paradigmática de interrelações sociais. 66 
 
Trata-se de relativizar a noção de comportamento e, ao mesmo tempo, 
a de definição, englobando-as sob o signo de relações e ligações 
(rapports). Trata-se de uma tentativa de ultrapassar as fronteiras das 
ciências isoladas. Trata-se de reconhecer a supremacia das relações 

 
63 CALDERONI, Vivian; SHIMIZU, Bruno. Criminologia Clínica e Execução Penal: proposta de um 
modelo de terceira geração, de Alvino Augusto de Sá. Revista Brasileira de Ciências Criminais, Editora 
Revista dos Tribunais, ano. 19, v. 92. set./out. 2011. p. 464. 
64 Tradução livre da autora. No original: “dans le cadre d'une criminologie clinique, le fait de resituer l'acte 
dans un contexte et dans uns ensemble où sont concernés, de façon différente, une pluralité de protagonistes 
pourrait permettre de mieux prendre en compte les responsabilités que incombent aux uns et aux autres.” 
(DEBUYST, Christian. Les Paradigmes du dróit penal et les criminologies cliniques. Criminologie, 
Quebec, v. 25, n. 2. p. 49-72, 1992. Avulsa nº 19. p. 65-66. 
65 “São dois paradigmas que se opõem, conforme vem sendo dito, pois, enquanto para o primeiro o crime 
deve ser analisado como um fato real, concreto, que tem sua explicação, sua origem, para o segundo, o 
crime nada mais é que resultado de uma reação social. Portanto, são dois paradigmas que guardam entre si 
um paradoxo.” (SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo 
de terceira geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, 
Luiz Flavio (org.). Edição Kindle. Posição 5759).   
66 Ibdem. Posição 5926. 
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(sociais) como elementos constituintes da própria realidade social. Ou 
seja, os que criam, mantêm e aplicam as leis, os que as transgridem, os 
que são prejudicados pela transgressão, a forma como a sociedade 
percebe as leis e percebe os que as transgridem, tudo isso é analisado 
sob o enfoque das relações (inter-relações) sociais e de transformações 
sociais.67 

  

Sendo assim, na Criminologia Clínica de Terceira Geração, o fato desviante só 

pode ser entendido se analisados os sujeitos envolvidos, bem como o contexto que os 

circundam. E tanto os sujeitos quanto o contexto são considerados no mesmo patamar 

para a compreensão daquela pessoa e da prática do delito. A grande diferença entre a 

noção de autor e ator é que o autor é o único responsável, e na chave proposta pela terceira 

geração da criminologia clínica, o ator é mais um dos protagonistas, ao lado do contexto 

em que todos são corresponsáveis, incluindo a própria reação social operada pelas 

instituições como o Direito Penal.68 

 Sendo assim, não se fala mais em mera repercussão dos fatores ambientais ou 

influência destes para o cometimento de crimes, mantendo a pessoa como única 

responsável pela conduta.69 Aí está a mudança promovida pela Criminologia Clínica 

Alviniana, que centra o olhar nas formas de inclusão social dos indivíduos em seu 

contexto. 

No que tange a estratégia de intervenção, a diferença entre a proposta deste 

modelo e do anterior também é sensível. Nesta perspectiva, a reintegração social é 

entendida de modo dialógico, ao ressignificar o espaço ocupado pelos autores de delitos 

e dos próprios delitos, o objetivo da execução da pena e, portanto, a forma de execução 

da pena ganham nova leitura e sentido. 

A incorporação deste modelo da criminologia clínica nas práticas brasileiras ainda 

é muito incipiente, mas pode ser representada pela atuação do Grupo de Diálogo 

Universidade Cárcere Comunidade (GDUCC). 

O GDUCC é um grupo originado na Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo criado por Alvino Augusto de Sá e Sérgio Salomão Shecaira, que promove 

 
67 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(org.). Edição Kindle. Posição 5942. 
68 Idem. O exercício da profissão dos agentes de segurança penitenciária: conflitos e paradoxos frente às 
propostas de intercâmbio sociedade-cárcere. In: NASCIMENTO, Andrea dos Santos (coord.). O Crime 
Des-compensa? Ensaios sobre psicologia, criminologia e violência. Florianópolis: Insular, 2016. p. 22. 
69 SÁ, op. cit., posição 6059. 
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encontros semanais entre o segmento livre da sociedade e o segmento que está preso, em 

uma perspectiva de construção dialógica, horizontal e de aproximação entre as pessoas.70 

A preocupação desta nova criminologia clínica é com a reintegração social apesar 

do cárcere e da pena, e não por meio dele, de modo a não legitimar a violência estatal, 

com o objetivo de fortalecer psiquicamente as pessoas condenadas para que desenvolvam 

sua autonomia ética. 71   
 

1.2  FUSÃO ENTRE A CRIMINOLOGIA CLÍNICA E A CRIMINOLOGIA CRÍTICA 

 

A Criminologia Clínica de Terceira Geração possibilita uma conciliação teórica 

histórica entre a Criminologia Clínica e a Criminologia Crítica, consideradas opositoras, 

até então: a primeira por centrar suas análises no indivíduo e considerar o contexto social 

e as macroestruturas como secundários nas compreensões e leituras sobre “os 

criminosos”; e a segunda por seguir linha oposta e deixar em um lugar secundário as 

subjetividades e a agência dos indivíduos, lançando luz sobre o contexto político, social 

e estrutural.  

Alvino Augusto de Sá propõe justamente essa reconciliação ao elevar ambos os 

elementos ao centro da discussão como indissociáveis e como igualmente fundamentais. 

Por essa razão, coloca-os como corresponsáveis e entende que o sujeito é um ator situado 

em um contexto que estabelece relações e interrelações com outros sujeitos e com seu 

entorno social e político. 

O Labelling Approach apresenta uma mudança fundamental na Criminologia 

Sociológica ao não mais centrar seus olhares para as pessoas que cometeram crimes, mas 

focar na compreensão das maneiras que as instituições reagem e operam diante de um 

grupo de pessoas e quais os impactos produzidos pela interação com essas instituições, 

bem como qual a legitimidade deste tratamento.72 

Para o Labelling, uma conduta não é ontologicamente um crime ou um desvio. 

Depende de uma definição político social para que isso ocorra e, sobretudo, da maneira 

 
70 Para saber mais sobre o GDUCC, Cf. SÁ, Alvino Augusto de; BRAGA, Ana Gabriela Mendes; 
BRETAN, Maria Emilia Accioli Nobre; CALDERONI, Vivian. (Coords.). GDUCC – Grupo de Diálogo 
Universidade-Cárcere- Comunidade: uma experiência de integração entre a sociedade e o cárcere. 
Brasilia: Ministério da Justiça, 2013.  
71 SHIMIZU, Bruno. Um panorama crítico sobre o pensamento criminológico clínico no Brasil. In: SÁ, 
Alvino Augusto de; SHECAIRA, Sérgio Salomão; TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Criminologia no 
Brasil: história e aplicações clínicas e sociológicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 203. 
72 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, 
2020. Edição Kindle. Posição 6797. 
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pela qual as reações sociais ocorrem com relação àquela pessoa específica e àquele ato 

individual, sendo, portanto, relativas e variáveis. 73 

Essa foi uma grande mudança na história da Criminologia que permitiu que se 

adotasse um olhar mais amplo e que incluísse a compreensão política e ideológica em 

primeira medida. 

Shecaira explica muito bem esse salto: 
 
O labelling desloca o problema criminológico do plano da ação para o 
da reação (dos bad actors para os powerful reactors), fazendo com que 
a verdadeira característica comum dos delinquentes seja a resposta das 
audiências de controle. A explicação interacionista caracteriza-se, 
assim, por incidir quase exclusivamente sobre a chamada delinquência 
que resulta do processo causal desencadeado pela estigmatização.74 

 

A Criminologia Crítica supera antigos paradigmas criminológicos ao deslocar o 

centro para a questão das reações sociais e seletividade do sistema75, ou seja, o sistema 

penal opera com foco em controlar determinados indivíduos e não em conter o 

cometimento de delitos.76 

A Criminologia Clínica de Terceira Geração considera as reações sociais e a 

seletividade do sistema como corresponsáveis pelo desenrolar do comportamento 

desviante e de tudo o que se segue. Ao expandir a lente, Sá permite que as tramas sejam 

entendidas na sua profundidade e complexidade que circundam a temática criminal e de 

execução penal. Ao colocar no mesmo patamar analítico, o autor promove a reconciliação 

 
73 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters - Revista dos Tribunais, 
2020. Edição Kindle. Posição 6780. 
74 Ibdem. Posições 6725-6734. 
75 “Neste passo, há que se fazer uma breve recapitulação para melhor compreensão dos novos conceitos 
introduzidos pelos adeptos dessa teoria. A desviação primária é poligenética e se deve a uma variedade de 
fatores culturais, sociais, psicológicos e sociológicos. A desviação secundária traduz-se numa resposta de 
adaptação aos problemas ocasionados pela reação social à desviação primária. Surge a teoria do estigma, 
etiqueta ou rótulo, status diferenciado que vai aderir ao autor do crime e com o qual ele interagirá; Toda 
reação à conduta criminal passa por cerimônias degradantes, processos ritualizados a que é submetido o 
réu e que atinge a autoestima do agente do delito. Quando a reação à conduta criminal é uma pena privativa 
de liberdade, nasce um processo institucionalizador que recolhe o condenado a um local isolado de moradia 
com rotina diária e administração formal. As consequências disso serão, sempre, a acentuação da carreira 
criminal e a institucionalização do condenado, potencializando-se a recidiva. A interação e a autoimagem 
tendem a polarizar-se em torno do papel desviante, o que cria o role engulfment. 
Pode-se resumir o modelo explicativo sequencial dos atos do labelling approach da seguinte forma: 
delinquência primária à resposta ritualizada e estigmatização à distância social e redução de oportunidades 
à surgimento de uma subcultura delinquente com reflexo na autoimagem à estigma decorrente da 
institucionalização à carreira criminal à delinquência secundária.” (Ibidem, posições 7016-7026). 
76 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal e o projeto genocida 
do Estado brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2006. p. 25. 
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de olhares e, assim, permite que as questões sejam compreendidas em uma perspectiva 

ampliada e aprofundada. 

Aqui propõe-se o aprofundamento do caminho desenhado por Sá ao considerar os 

agentes penitenciários como atores situados e analisá-los em interrelação com o contexto 

da política criminal – que se expressa, entre outros elementos – na arquitetura penal, e 

que tem, entre outros aspectos bem explorados pelas teorias do Labelling Approach, o 

racismo estrutural como indissociável.77 

Ana Gabriela Mendes Braga apresenta a ideia de que as Criminologias Crítica e 

Clínica devem ser manejadas para a compreensão e explicação da realidade de modo 

harmônico, como propõe Sá, uma vez que entende que são salutares e inerentes às 

sobreposições e combinações de enfoques.  
 
Inspirada em Thomas Kuhn trabalho com a hipótese de que na narrativa 
criminológica encontra-se mais do que inovação e revolução, 
permanências e mesmas ideias com outras roupagens, uma diversidade 
de saberes operando na resposta das mesmas perguntas. Nesse sentido, 
não há de se falar em superação de teorias ou paradigmas, mas 
sobreposições, silenciamentos, renascimentos, combinações, etc.78 

 

Braga afirma não ser possível seguir em uma discussão criminológica no século 

XXI sem essa integração dos campos de análise teórica.  
 
Estendo a reflexão epistemológica no campo da criminologia aos dias 
atuais, foco na emergência de um terceiro paradigma, das inter-relações 
sociais como tentativa de aproveitar as contribuições trazidas pela 
criminologia da reação social sem se abster da perspectiva do indivíduo. 
[...] 
Ao buscar romper com a incomunicabilidade das ‘criminologias’ 
instituída a partir do paradigma da reação social, esses autores e autora 
estão pensando outras possibilidades para a criminologia do século 
XXI, uma síntese que se apoia na criminologia da reação social sem 
abandonar as relações sociais concretas.79 

  

A partir dessa compreensão e leitura é possível discutir de forma integrada o papel 

relacional desempenhado pelos agentes penitenciários e pela arquitetura penal, 

 
77 Cf. FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal e o projeto genocida 
do Estado brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2006. 
78 BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Criminologia clínica e crítica: uma aproximação possível. In: 
SHECAIRA, Sérgio Salomão; ALMEIDA, Julia de Moraes; FERRARINI, Luigi Barbieri (Orgs). 
Criminologia: estudos em homenagem ao Professor Alvino Augusto de Sá. 1. ed. Belo Horizonte; São 
Paulo: D´ Plácido, 2020. p. 32. 
79 Ibidem, p. 35. 
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compreendida como uma tradução concreta da política criminal e das operações da reação 

social e controle social. 

O principal espaço de atuação da Criminologia Clínica de Inclusão Social é 

justamente a execução penal, que se desenrola, em termos concretos, dentro das unidades 

prisionais. Elas próprias, com suas paredes, janelas, corredores, camas e grades, 

constituem o cenário concreto e simbólico da execução penal, portanto, devem ser 

compreendidas não como algo dado naturalmente ou como um elemento inerte, mas como 

expressão do sistema punitivo, como uma ferramenta sofisticada de alcance dos objetivos 

da política criminal e das instituições de controle estudadas em profundidade pela 

Criminologia Crítica. Essa interrelação que se estabelece mediada pelo espaço físico não 

pode fugir à análise da execução penal em um viés criminológico. 

 

1.3 RACISMO COMO CENTRAL PARA COMPREENSÃO DA REAÇÃO SOCIAL 

DOS SISTEMAS DE CONTROLE 

 

Ana Luiza Flauzina acrescenta à teoria do Labelling Approach a dimensão racista 

da ação e reação das instituições de controle no Brasil. A autora aprofunda essa 

compreensão ao introduzir como elemento essencial a teoria da reação social à realidade 

brasileira e ao propor um salto teórico que inclui o racismo de modo central nas análises 

sobre as formas que o sistema de controle social opera, no âmbito das reações sociais e 

das estigmatizações delas decorrentes. Acrescenta o elemento racial para a melhor 

compreensão da seletividade penal brasileira. 
 
A apropriação da criminologia crítica não pode se dar, portanto, dentro 
de um deslumbramento que engesse as adequações necessárias à análise 
da nossa realidade marginal. É preciso investir sobre um discurso 
próprio, afastando as elaborações de fotocópias mal-acabadas 
subservientes aos parâmetros do Norte. [...] 
Em outras palavras, a clientela do sistema penal está originalmente 
conformada pelo racismo, que aparece como a grande âncora da 
seletividade. Dizer que o sistema age preferencialmente sobre os 
negros, que os prefere, portanto, significa dizer – como acompanhamos 
no decurso do processo histórico – que esse é um aparelho formatado, 
num primeiro plano, para a pessoas negras e que, consequentemente, 
para além das questões de classe subjacentes terá seu alvo principal 
centrado em sua corporalidade.80 

 
80 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal e o projeto genocida 
do Estado brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2006. p. 126. 
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Para fazer essa incorporação, passaremos a apresentar elementos centrais que 

revelam essa forma de operar da política criminal brasileira. Em razão apenas de uma 

organização topográfica da tese, essa explanação se dará no próximo capítulo, uma vez 

que tais elementos não são subtópicos do que é estudado nesse trabalho, mas, ao contrário, 

são entendidas como “categoria substantiva na estruturação do sistema penal”.81  

 

1.4 CRIMINOLOGIA CLÍNICA DE TERCEIRA GERAÇÃO E O RACISMO NA 

CONFORMAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

A Criminologia Clínica historicamente dedica-se à compreensão dos sujeitos. De 

acordo com a explanação de Sá, 
 
[...] o termo “clínica”, aplicado à criminologia, dá a ideia de uma 
criminologia voltada ao indivíduo, à compreensão de situações 
concretas e à intervenção nessas situações. Desde já, é bom lembrar que 
indivíduo, na clínica psicológica, não se refere exclusivamente a um 
indivíduo único, isolado, mas também à realidade de um grupo, de uma 
instituição.82 

 
 Sendo assim, a Criminologia Clínica, tal qual propõe Sá, volta-se à compreensão 

e escuta do indivíduo, de grupos de indivíduos e das instituições. O desenvolvimento de 

sua teoria dá-se no campo, primordialmente, da execução penal, ou seja, no cumprimento 

de pena em privação de liberdade – mas caberia também aplicá-la aos presos provisórios 

uma vez que são aplicadas com muita frequência e são demasiadamente longas no 

Brasil83 e que, uma vez encarcerada, os efeitos para o sujeito do aprisionamento já 

começam a operar, pouco importando o status jurídico dessa prisão.   

A Criminologia Clínica de Terceira Geração tem como fim a reintegração social. 

Sá nos ensina que “[...] a reintegração será oportunidade de crescimento de todos, já que 

 
81 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal e o projeto genocida 
do Estado brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2006. p. 15. 
82 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(Orgs.). Edição Kindle. Posições 596-602. 
83 De acordo com os dados do Infopen publicado em 2021 e com dados referentes a 2020, 29% da população 
prisional brasileira é composta por presos provisórios, ou seja, sem condenação. O que corresponde a mais 
de 220 mil pessoas nessa situação. (BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização 
junho de 2020. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 
2021. Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. 
Acesso em: 27 mar. 2021). 

https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen
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todos terão oportunidade de se deparar com suas próprias contradições.”84 Pode-se, a 

partir da construção teórica de Sá, depreender que a superação do racismo constitui 

elemento essencial para o alcance verdadeiro da reintegração social, na conceituação que 

Sá toma de empréstimo de Alessandro Baratta: 
 
Para ele [Baratta], a reintegração social se processa, não por meio da 
pena e do cárcere, mas apesar da pena e do cárcere. Para tanto, 
pressupõe-se, não só a melhora significativa do cárcere, mas que o 
cárcere seja cada vez menos cárcere, tanto em termos de duração de 
pena, quanto em termos de tratamento e das condições internas dele, ou 
ainda em termos de abertura da parte encarcerada da sociedade para a 
parte não encarcerada e vice-versa. A reintegração social supõe o 
reconhecimento do preso como um cidadão que não é passivo de 
tratamento, mas que é ativo e participativo num processo de 
comunicação entre o cárcere e a sociedade livre. A reintegração social 
supõe a superação da marginalização secundária de que o preso é vítima 
e, consequentemente, da marginalização primária de que ele foi vítima 
ao longo de sua história. [...] 
As estratégias de reintegração social não devem se pautar 
absolutamente em nada pelo tipo de crime ou pela pena. Devem se 
pautar, isso sim, pela dinâmica da relação entre o encarcerado e o 
contexto social do qual ele é membro nato, pelos conflitos e 
contradições aí implícitos, em relação aos quais todos os participantes 
das estratégias montadas são corresponsáveis e os quais todos 
experienciam, cada um à sua maneira. Nesse sentido, é imprescindível 
que entre todos se estabeleçam relações simétricas, pelas quais ninguém 
tenha poder ou ascendência sobre ninguém, ainda que, para se garantir 
a coerência e transparência, não se deva ocultar ou negar a condição 
peculiar de ninguém, sob pena de se pecar por hipocrisia, que é um dos 
piores venenos nesse tipo de relação.85 

 
O racismo, tal qual ele opera no Brasil, tem uma dimensão subjetiva individual 

muito importante. De acordo com Beatriz Nascimento, citada por Juliana Borges, o 

racismo no Brasil é um entrelaçado de diversas delicadezas que ademais dos efeitos 

sociais e visíveis, também acarreta impactos nas subjetividades, nos aspectos psicológicos 

e no ambiente interno dos indivíduos, “o racismo é uma experiência que retira o sujeito 

de si mesmo.”86 

A Criminologia Clínica de Inclusão Social estuda o indivíduo e o sistema em 

interação e tem por meta o fortalecimento deste indivíduo perante as malhas de atuação 

 
84 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(Orgs.). Edição Kindle. Posição 7200. 
85 Ibdem. Posições 7211; 7216; 7221. 
86 BORGES, Juliana. O que é encarceramento em massa? Belo Horizonte: Letramento; Justificando, 
2018. Col. Feminismos Plurais. RIBEIRO, Djamila (Coord.). Edição Kindle. Posição 423. 
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do sistema punitivo, na dimensão comportamental (fato bruto) e na dimensão normativa 

(qualificação criminal).87  

Nos dizeres do próprio autor,  
 
[...] a partir, no entanto, da compreensão do crime como expressão de 
conflito, o foco de atenção deve mudar para o cenário do conflito, deve 
se deslocar da pessoa do apenado para o complexo de relações entre ele 
e a sociedade e todo seu contexto familiar, tendo-se em vista a história 
de segregação e exclusão de que o preso é vítima.88  

 

1.5 AGENTE PENITENCIÁRIO ENQUANTO ATOR SITUADO 

 

Essa virada paradigmática da criminologia clínica ainda não produziu impacto 

substantivo nas compreensões e análises sobre os agentes penitenciários, seu papel e sua 

atuação. Alvino Augusto de Sá abre um caminho fértil que permite o aprofundamento da 

reflexão sobre o agente penitenciário na ótica do ator situado. Ao se referir à teoria de 

Debuyst, afirma que: 
 
O que é importante é deixar clara essa guinada da ideia do autor para a 
ideia de ator situado, da ideia de ressocialização para a ideia de 
reintegração social, já se antevendo as implicações que tais mudanças 
de concepção no que diz respeito, entre outras coisas, à forma de 
tratamento diário da questão carcerária e de se lidar com os 
encarcerados. E nesta forma de se lidar diariamente com os 
encarcerados ocupa lugar de destaque a atuação do profissional agente 
de segurança penitenciária [...].89 
 

 Se a teoria é clara ao considerar as pessoas que cometeram atos desviantes como 

atores e atrizes situados e de, portanto, olhar para elas enquanto protagonistas, ao mesmo 

tempo em que identifica outros fatores como igualmente protagonistas, o mesmo pode ser 

realizado com o ambiente da execução penal que tem o agente penitenciário como figura 

central e fundamental para o seu desenvolvimento.  

 
87 BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Criminologia clínica e crítica: uma aproximação possível. In: 
SHECAIRA, Sérgio Salomão; ALMEIDA, Julia de Moraes; FERRARINI, Luigi Barbieri (Orgs). 
Criminologia: estudos em homenagem ao Professor Alvino Augusto de Sá. 1. ed. Belo Horizonte; São 
Paulo: D´ Plácido, 2020. p. 49. 
88 SÁ, Alvino Augusto de. Concepção de crime como expressão de uma história de conflitos: implicações 
na reintegração social dos condenados à pena privativa de liberdade. Revista Esmec (Escola Superior da 
Magistratura do Estado de Santa Catarina), ano 07, v. 11, p. 169-178, 2001, p. 175. 
89 Idem. O exercício da profissão dos agentes de segurança penitenciária: conflitos e paradoxos frente às 
propostas de intercâmbio sociedade-cárcere. In: NASCIMENTO, Andrea dos Santos (coord.). O Crime 
Des-compensa? Ensaios sobre psicologia, criminologia e violência. Florianópolis: Insular, 2016. p. 22-23. 
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 Nesse caminhar, todas as pessoas que se envolvem com a execução penal são 

atores situados naquelas cenas, bem como todo o contexto que permeia o cárcere de 

ordem social, econômica, política, ideológica etc.  

 Os agentes penitenciários são representantes do Estado dentro do cárcere, são o 

elo cotidiano entre as pessoas que estão privadas de liberdade com o Estado, são 

responsáveis por fazer a ponte entre a parte da sociedade que está em liberdade e a parte 

que está presa. O seu papel e sua atuação são deveras importantes para a cena carcerária.  

 Não são os únicos protagonistas, são também protagonistas. 

 Estão inseridos em um contexto que também é protagonista. 

 As interações dos agentes penitenciários, com o ambiente e com as pessoas presas, 

são interações com status protagonistas. Neste sentido, elas são cruciais para a 

compreensão dos caminhos que a execução penal tem trilhado.  

Analisar o papel e a atuação dos agentes penitenciários enquanto atores situados 

leva à compreensão de que são corresponsáveis pelo cotidiano prisional e pelo que se 

sucede intramuros. E, também, pelo que e como se dão as comunicações entre o que se 

passa dentro dos presídios e o que se passa fora.  
 
Quando se fala em ator situado, já não tem mais sentido falar-se em 
ressocialização do infrator, sob cujo guarda-chuva ele é tratado como 
um ente passivo, que há de ser modificado de acordo com os moldes 
sociais já estabelecidos. Agora há que se falar em reintegração social, 
entendida como um processo de interação entre o segmento livre da 
sociedade e o segmento dos que estão presos. Uma interação de mão 
dupla, pela qual ambos os segmentos se sintam pertencentes à uma 
mesma sociedade, interajam entre si e retomem o diálogo outrora 
rompido (se é que existiu) e transformado em relação de beligerância. 
[...] já se antevendo as implicações de tais mudanças de concepção no 
que diz respeito, entre outras coisas, à forma de tratamento diário da 
questão carcerária e de se lidar com os encarcerados. E nesta forma de 
se lidar diariamente com os encarcerados ocupa lugar de destaque a 
atuação do profissional agente de segurança penitenciária [...].90 

 

E é exatamente aqui que se localiza a tese, ao expandir a interpretação de ator 

situado para incluir os agentes penitenciários e elevar a arquitetura penal ao patamar de 

espaço dramatúrgico corresponsável pelas interrelações sociais. 

 

 
90 SÁ, Alvino Augusto de. O exercício da profissão dos agentes de segurança penitenciária: conflitos e 
paradoxos frente às propostas de intercâmbio sociedade-cárcere. In: NASCIMENTO, Andrea dos Santos 
(coord.). O Crime Des-compensa? Ensaios sobre psicologia, criminologia e violência. Florianópolis: 
Insular, 2016. p. 22. 



54 
 

 
 

1.6 ARQUITETURA PENAL ENQUANTO ESPAÇO DRAMATÚRGICO 

 

A arquitetura é relacional, ou seja, não se perfaz no momento da inauguração da 

obra. Ela só se completa enquanto relação com os usuários do espaço, que interagem com 

as estruturas, se apropriam, reinventam, alteram e ressignificam aquelas estruturas 

originalmente planejadas pelos arquitetos. Suzann Cordeiro de Lima parte dessa 

concepção para estudar as formas e as conformações da interação entre presos e unidade 

penal: a relação entre as coisas e as pessoas ou a forma como as coisas limitam ou 

expandem as possibilidades de relação entre pessoas. De acordo com ela, 
 
[...] o ambiente não age em resposta à ação do homem, isoladamente, 
nem o homem imprime ao espaço modificações isoladas. O espaço 
construído, enquanto síntese, atua como regulador, atribuindo ordem às 
ações do sujeito e o sujeito, ao mesmo tempo em que é regulado, 
modifica o espaço, re-organizando-o, o que dispara uma variabilidade 
na ordenação das ações do próprio sujeito.91 

  

Sendo assim, quando se está falando de um projeto arquitetônico de uma 

residência particular, de uma praça pública ou de uma repartição pública, a arquitetura 

nunca se conclui. Ela se atualiza e reatualiza a cada interação, ressignificação, vivência e 

troca entre pessoas e espaço.  

A arquitetura de residências, por exemplo, é criada em diálogo permanente com o 

cliente, ou seja, com as pessoas que irão habitá-las. Isso, porque muito do trabalho do 

arquiteto é traduzir para o projeto, em uma linguagem arquitetônica e técnica, as 

intenções, interesses, gostos, hábitos e aspectos culturais dos clientes, para que aquela 

residência faça sentido no aspecto social, cultural e subjetivo deles. O trabalho do 

arquiteto é, em geral, construído em parceria e trocas com o cliente. E o arquiteto traduz 

os interesses e desejos dos clientes em termos de espacialização.  

Porém, essa relação se rompe quando se está tratando de arquitetura penal: o 

cliente é o Estado, ente que contrata o projeto; e os usuários são as pessoas em privação 

de liberdade e os servidores penitenciários, que irão experienciar o espaço.92 Nessa 

situação, o contato se dá entre arquiteto e cliente e os projetos devem sempre estar em 

conformidade com as normas que regem o tema. O usuário não é ouvido e nem 

 
91 CORDEIRO, Suzann. De perto e de dentro: a relação entre o indivíduo-encarcerado e o espaço 
arquitetônico penitenciário através de lentes de aproximação. Maceió: EDUFAL, 2009. p. 55. 
92 Ibidem, p. 66. 
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considerado e, mais do que isso, seus interesses não estão entre as prioridades do projeto 

arquitetônico, sendo que que os presos ocuparão o espaço contra sua vontade. 

No caso da arquitetura penitenciária, os atores sociais que interferem no processo 

de planejamento do espaço são os representantes políticos, investidores, planejadores, etc. 

Já os usuários que irão habitar aquele espaço, em suas múltiplas redes, formas de 

sociabilidade, estilos de vida, deslocamentos, conflitos etc., constituem o elemento que, 

em definitivo, dão vida ao espaço, não aparecem no momento da concepção espacial, 

como se o espaço fosse “escrito” para um “leitor” ideal.93  Na realidade, a presença do 

usuário está no imaginário dos projetistas e do cliente (estado), por vezes de formas 

estereotipadas e preconceituosas. Há que se considerar que os usuários são rotativos, as 

pessoas que ocuparão os espaços penitenciários são flutuantes, mas existem pontos em 

comum nas necessidades e nas experiências na interação com a arquitetura que seriam 

possíveis e importantes de serem consideradas, assim como projetos de áreas públicas 

devem fazer: conhecer os cidadãos que utilizarão aqueles espaços para projetá-los de 

forma mais próxima aos seus anseios e necessidades. 

 Considerando a arquitetura como relacional, de modo que só se conclui com as 

interações entre o usuário e a obra, Cordeiro de Lima afirma que a relação que se 

estabelece é de coautoria. Para ela, 
 
Na arquitetura, o espaço, enquanto estrutura inacabada, depende da 
contribuição do habitante, que é instigado a completá-lo, deparando-se, 
nessa tarefa, com os espaços de certeza: os pontos mais explícitos da 
obra, as regras funcionais, a partir dos quais vislumbra o sentido global; 
e os espaços de incerteza: as passagens, os movimentos para o 
desconhecido, as relações interpessoais que emergem no/pelo espaço, 
que exigem do usuário mais participação, maior criatividade.94 

 

A Criminologia Clínica de Terceira Geração apresenta a noção de que o cenário e 

os atores estão no mesmo patamar de importância para a compreensão de determinado 

comportamento, relação e interação. Ao partir da teoria do Labelling Approach, que 

centra o olhar para as dinâmicas sociais de reação ao crime, e da Escola de Louvain, que 

entende o autor de ato desviantes como ator, a Criminologia Clínica de Terceira Geração 

desloca o autor para a posição de ator situado, o que altera a maneira de se compreender 

as dinâmicas sociais e relacionais.  

 
93 CORDEIRO, Suzann. De perto e de dentro: a relação entre o indivíduo-encarcerado e o espaço 
arquitetônico penitenciário através de lentes de aproximação. Maceió: EDUFAL, 2009. p. 83. 
94 Ibidem, p. 77. 
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Transpondo esses conceitos para a execução penal, a arquitetura é um dos aspectos 

que compõe as cenas que ali se desenrolam. O cenário não se limita aos aspectos 

arquitetônicos, porém a arquitetura é também parte desse cenário e, em algumas cenas, é 

o cenário relevante do desenvolvimento da trama.  

Essa inclusão do elemento cenográfico se dá em um patamar protagonista, e não 

como mero aspecto decorativo ou paisagístico. É elemento essencial para a conformação, 

expansão e limitação das possibilidades relacionais entre pessoas e também do 

desenvolvimento das subjetividades. As construções são cenários para o desenrolar da 

vida dos sujeitos, que influenciam esta relação, bem como é influenciada por esta, 

podendo incentivar ou impor limites a determinadas práticas, mas nunca as impedir.95 

Sendo assim, a arquitetura é relacional, e, no caso da arquitetura penal, é na 

relação com os usuários, principalmente as pessoas presas e funcionários, que ela se 

conclui e se dimensiona em um processo permanente e dinâmico de coautoria. Ao mesmo 

tempo, a Criminologia Clínica de Terceira Geração eleva o cenário ao locus protagonista, 

juntamente com os atores – e por isso utiliza a expressão ator situado – por entender que 

não é possível dissociar o contexto das subjetividades. Para tanto, apropria-se de 

terminologias típicas do teatro, do cinema, das artes cênicas e da dramaturgia, para 

permitir analisar e compreender a realidade social aplicada às questões criminológicas.  

O presente trabalho propõe uma ampliação e conjugação de ambas as noções, 

tanto da coautoria, quanto do cenário protagonista, seguindo a trilha das artes cênicas. 

Para tanto, toma-se por empréstimo o conceito de espaço dramatúrgico ou dramaturgia 

espacial, conceito mais amplo que abriga os demais.  

Sara Rojo explora essa noção do espaço dramatúrgico e explica que o espaço é 

um produtor de sentidos e não um marco para o espetáculo. O espaço não ocupa o lugar 

de um mero recipiente, como um entorno para o desenrolar do espetáculo, mas é, na 

realidade, sua matriz condutora.96 

Ao citar De Marinis, Sara Rojo mescla as noções de sujeito e objeto dramatúrgico 

e coloca o cenário em uma posição essencial. A mudança do cenário de uma encenação, 

 
95 AGOSTINI, Flávio Mourão. O edifício inimigo: a arquitetura de estabelecimentos penais no Brasil. 
2002. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Arquitetura, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002. p .94. 
96 ROJO, Sara. La performance art en América Latina. In: CARREIRA, André; VILLAR, Fernando 
Pinheiro; RAVETTI, Graciela; GRAMMONT, Guiomar de; ROJO, Sara (org.) Mediações performáticas 
latino-americanas II. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2004. Disponível em: 
http://www.letras.ufmg.br/site/e-
livros/Media%C3%A7%C3%B5es%20Perform%C3%A1ticas%20Latino%20Americanas%20II.pdf. 
Acesso em 25 jul. 2020. pp. 195-6.  
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nesta concepção, altera toda a performance artística: sem aquele cenário, não é possível 

aquela encenação.97 O cenário interfere na essência da peça, as pessoas contam com ela 

para narrar determinada história. 

 Exemplo contundente da utilização dessa lógica para a construção das encenações 

é o trabalho do dramaturgo Vinicius Calderoni.98 Suas peças contam com cenários que 

são explorados pelos atores e pelo próprio texto. A peça “Sísifo”, a título ilustrativo, só 

pode ser concebida juntamente com a criação do cenário, de André Cortez99, para o seu 

desenvolvimento. Nesse trabalho, exemplo máximo de um cenário enquanto espaço 

dramatúrgico, a encenação só se constitui na relação e na interação com o cenário.100  O 

cenógrafo é um coautor. A compreensão do espaço se dá na relação do ator com o objeto 

– no caso a rampa cenográfica – e destes com o texto, em um jogo contínuo, de influências 

recíprocas, dinâmicas, simultâneas e que se dá em diversas camadas.  

Com outro cenário, o resultado não seria o idealizado, ou melhor, não seria 

possível. A peça “Sísifo” é um monólogo101, só tem um ator, mas, a peça “Não Nem 

 
97 “[...] [o cenário] é sempre, de alguma forma, sujeito dramatúrgico e é sempre, também, em alguma 
medida, objeto dramatúrgico”. No original: “[...] é sempre, in qualche mistura, sogetto e drammaturdico é 
sempre anche, in qualche mistura, oggetto drammaturgico.” (DE MARINIS apud ROJO, Sara. La 
performance art en América Latina. In: CARREIRA, André; VILLAR, Fernando Pinheiro; RAVETTI, 
Graciela; GRAMMONT, Guiomar de; ROJO, Sara (org.) Mediações performáticas latino-americanas 
II. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2004. Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/site/e-
livros/Media%C3%A7%C3%B5es%20Perform%C3%A1ticas%20Latino%20Americanas%20II.pdf. 
Acesso em 25 jul. 2020. p. 196. 
98 “É dramaturgo, diretor, compositor, músico, roteirista e ator. Em 2010, com Rafael Gomes, fundou a Cia. 
Empório de Teatro Sortido. No teatro, escreveu e dirigiu: Não nem nada (2014); Ãrrã (2015), pela qual 
recebeu o Prêmio Shell de melhor autor; e Chorume (2017). Escreveu e atuou em Os arqueólogos (2016), 
que lhe rendeu o prêmio APCA de melhor autor. Também escreveu o musical Elza (2018), sobre Elza 
Soares, que lhe rendeu os prêmios APCA, Reverência e Bibi Ferreira de Melhor Autor, e os espetáculos 
infantis Lá dentro tem coisa (2017), em parceria com Adriana Falcão e Rafael Gomes, e Mas por quê?! – 
A história de Elvis (2015), junto com Rafael Gomes. Na televisão, foi roteirista dos programas “De perto 
ninguém é normal” (GNT) e “Massaroca” 
 (TV Cultura).” Disponível em: https://cobogo.facileme.com.br/catalogo/teatro/s-sifo. Acesso em: 22 ago. 
2020. 
99 O premiado cenógrafo André Cortez concebeu os cenários das peças “Sísifo” e tem diversos outros 
trabalhos seguindo a linha da dramaturgia espacial, sendo uma referência nacional nesta estética. Cf. 
NUNES, Leandro. Premiado cenógrafo, André Cortez têm três trabalhos em cartaz em São Paulo. Estadão, 
27 jun. 2016. Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,premiado-cenografo-
andre-cortez-tem-tres-trabalhos-em-cartaz-em-sao-paulo,10000059384 . Acesso em 22 ago. 2020. 
100 Os autores da peça “Sísifo”, Vinicius Calderoni e Gregório Duvivier, comentam o aspecto cenográfico 
e o processo criativo da peça na coletiva de imprensa concedida quando a peça estreou no Festival de 
Curitiba. Os autores contam como o dispositivo cenográfico criado por André Cortez permitiu a criação do 
texto e da encenação. Disponível em: https://youtu.be/sx8o6DSQSuo. Acesso em 20 ago. 2020.  
101 Sá faz referência a noção de ator situado em monólogos teatrais também e inclui a presença da plateia 
como fundamental na interação com a encenação. Para ele: “Ainda que se trate de um monólogo, nenhum 
ator apresentará uma peça que consiste num monólogo, se não houver uma plateia para assisti-lo. E essa 
plateia, através de suas reações (mesmo que interiores e silenciosas), estará participando profundamente do 
monólogo, que, no caso, deixa então de ser monólogo, para ser uma grande conversa construída por muitos, 
cada um de acordo com sua própria história.” (SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução 

https://cobogo.facileme.com.br/catalogo/teatro/s-sifo
https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,premiado-cenografo-andre-cortez-tem-tres-trabalhos-em-cartaz-em-sao-paulo,10000059384
https://cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-danca,premiado-cenografo-andre-cortez-tem-tres-trabalhos-em-cartaz-em-sao-paulo,10000059384
https://youtu.be/sx8o6DSQSuo
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Nada”, também de Vinicius Calderoni, com cenário de Valentina Soares e Wagner 

Antônio102 ,  é um exemplo em que as relações e trocas entre atores – os quatro 

protagonistas – são conformadas, limitadas e expandidas pelo cenário.103 O grupo Teatro 

Vertigem também é referência nesse mesmo sentido, sendo que já montaram uma 

encenação, inclusive, dentro de uma cadeia desativada.104  

Essa estética teatral é compreendida como uma dramaturgia de exploração do 

espaço. O cenário não é paisagem ou figurante, ao contrário, é mais um dos protagonistas. 

O mesmo ocorre com a arquitetura penal. A arquitetura direciona a interação das pessoas 

com os espaços, entre si e consigo mesmas. No caso das prisões, esse direcionamento se 

dá de modo mais marcado, impactando as rotinas, ações e condutas. É possível dizer, 

então, que o espaço exerce influência na construção, constituição, destruição e 

configuração dos sujeitos.    

Deve-se considerar, também, o figurino das encenações como parte integrante 

deste espaço dramatúrgico.  O figurino é um código visual e funcional, que desempenha 

funções simbólicas e concretas. 

O figurino de um rei, em uma peça, por exemplo, é, em geral, suntuoso, com 

tecidos de luxo, brilhos e dourado. Isso para comunicar ao público e demais personagens 

que é poderoso, rico e que está acima dos demais. Ao mesmo tempo, o figurino tem 

funções concretas. Uma saia rodada permite que as cenas de dança fiquem mais leves e 

esvoaçantes. No ambiente prisional, os uniformes utilizados por presos e funcionários, 

também são símbolos do papel social que ocupam e dos espaços que podem acessar. O 

uniforme confere ou retira poder, permite ou proíbe determinadas mobilidades e 

interações. Não é à toa que os agentes penitenciários lutam por receberem uniformes 

pretos do Estado - e quando não recebem, produzem ou compram. As roupas permitidas 

 
penal: proposta de um modelo de terceira geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. 
BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio (org.). Edição Kindle. Posição 6130). 
102 A ficha técnica da peça encontra-se disponível no site da companhia Empório de Teatros Sortidos. Cf. 
https://emporiodeteatrosortido.com.br/projetos/nao-nem-nada/. Acesso em: 27 mar. 2021. 
103 É possível captar essa ideia como teaser da peça disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=gLRE-Kb8UtI. Acesso em: 20 ago. 2020.  O mesmo ocorre no musical 
Elza. “No palco, o balde é o elemento cenográfico central. Em cena, o balde simboliza tanto a lata d'água – símbolo 
associado à luta de Elza no morro carioca onde foi criada, sobrevivendo com valentia ao machismo do pai e aos socos 
do primeiro marido – como o batuque que produz a cadência bonita do samba, matriz da fase inicial da discografia 
dessa cantora de bossa negra.” (FERREIRA, Mauró. Musical sobre Elza Soares é ato político que renova, com 
modernidade, a exaurida fórmula de espetáculos biográficos. G1, 24 jul. 2018. Disponível em: 
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/blog/mauro-ferreira/post/2018/07/24/musical-sobre-elza-soares-e-
ato-politico-que-renova-com-modernidade-a-exaurida-formula-de-espetaculos-biograficos.ghtml. Acesso 
em: 19 abr. 2021). 
104 Cf. Apocalipse 1, 11. Disponível em: https://www.teatrodavertigem.com.br/apocalipse-1-11. Acesso 
em: 20 abr. 2021. 

https://emporiodeteatrosortido.com.br/projetos/nao-nem-nada/
https://www.youtube.com/watch?v=gLRE-Kb8UtI
https://www.teatrodavertigem.com.br/apocalipse-1-11
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para as visitas também são um código visual muito marcado nessa trama. Ternos e 

gravatas para os advogados, jalecos brancos para a equipe de saúde, calça legging para os 

familiares105 compõem o código visual das encenações.  

Outros elementos são essenciais para que as peças de teatro ocorram, Alvino 

Augusto de Sá afirma que, para compreender a atuação de um ator em uma encenação, é 

preciso dimensionar que ele está “[...] complexamente e completamente situado, 

comprometido com todo um contexto que vai além dele”,106 e cita a iluminação, o som, 

a direção, a plateia, a expectativa do público. Na presente tese, a arquitetura penal é 

encarada como espaço que cria, gera e possibilita relações e interações entre as pessoas e 

entre as pessoas e o próprio espaço e objetos.  

Como será apresentado no Capítulo 5, as diretrizes internacionais e nacionais são 

como um roteiro a ser seguido. Elas estabelecem o mínimo que as unidades penais devem 

ter em termos espaciais para a garantia de direitos das pessoas em privação de liberdade. 

Mas, as garantias impressas nas Regras Mínimas da ONU – tanto as Regras de 

Mandela quanto as Regras de Bangkok – e a Lei de Execução Penal não são refletidas na 

Resolução atualmente em vigor emitida pelo CNPCP. Enquanto as Regras da ONU e a 

LEP asseguram espaços para o desenvolvimento de atividades laborais, educacionais, 

realização de refeições e outros, a Resolução vigente estimula a simples construção de 

vagas, limitadas às camas. Quais as possibilidades de encenações, relações, trocas e 

desenvolvimento pessoal que um espaço limitado como este permite? Como se dão essas 

trocas? E os espaços de trabalho dos agentes penitenciários? Abordaremos essas e outras 

questões na Parte III, a partir da percepção dos próprios agentes penitenciários 

participantes da pesquisa.  

   

  

 
105 Rafael Godoi discute as roupas permitidas para que os familiares possam visitar seus parentes presos. 
Cf. GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo na virada dos tempos. São Paulo: 
Boitempo, 2017. Edição Kindle. 
106 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira 
geração. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice, GOMES, Luiz Flavio 
(org.). Edição Kindle. Posição 6130. 
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CAPÍTULO 2: O RACISMO COMO FATOR ESTRUTURANTE DO 

SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO 
 

O arcabouço teórico que sustenta o presente trabalho considera o racismo como 

categoria transversal que perpassa todas as relações sociais brasileiras107 e que encontra 

sua expressão mais contundente na atuação da política criminal e de segurança pública.108 

Por se tratar de uma tese de criminologia orientada pela Criminologia Clínica de Terceira 

Geração, como explanado no capítulo anterior, não poderia deixar de explicitar essa 

ferramenta de operação do sistema criminal, também em razão da posição adotada de que 

ser silente com relação ao racismo ou não tratá-lo na superfície, constituiria séria omissão 

diante de uma perversidade insuficientemente conscientizada na formação, operação e 

reprodução das práticas das instituições, sobretudo na área criminal. 

Tendo como ponto de partida a provocação de Ana Luiza Flauzina, a forma racista 

como a justiça criminal opera será apresentada neste capítulo, de modo a localizar teórica 

e politicamente o presente trabalho.  

Sendo assim, esse capítulo se dedica a sobrevoar os conceitos de racismo 

estrutural, necropolítica e necropoder e apresentar a leitura de que o encarceramento em 

massa, e sua fiel escudeira, a guerra às drogas, são expressões brutais do sistema racista 

nacional. Será apresentada a tese de Michelle Alexander, de que o encarceramento em 

massa representa a atualização sofisticada de um novo sistema de castas raciais. É, 

portanto, fundamental que o papel encenado pelos agentes no espaço das unidades 

prisionais e as interações daí decorrentes sejam desvelados para que se possa pensar em 

intervenções eficazes para a superação do modelo carcerário que serve para reforçar e 

alimentar essa estrutura de exclusão social. 

 
107 Nos dizeres de Silvio de Almeida, “a sociedade contemporânea não pode ser compreendida sem os 
conceitos de raça e de racismo.” (ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. Col. Feminismos 
Plurais. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. Edição Kindle. Posição 127). 
108 Ana Luiza Flauzina é enfática ao fazer essa afirmação: “Diante de tais constatações é preciso, antes de 
mais nada, problematizar a forma como, no Brasil, tem se construído a relação entre o racismo e sistema 
penal, na aparente contramão de um discurso que prega a inexistência da discriminação como fonte das 
desigualdades instauradas entre negros e brancos no país. Assim, num primeiro momento, o que 
buscaremos pontuar é o que tem efetivamente significado, no marco da democracia racial, denominar de 
forma explícita a atuação do sistema penal como racista. Ou seja, interessa-nos enxergar como se pôde 
administrar uma ferida aberta das proporções do sistema penal, mantendo inalteradas as percepções sobre 
nossas relações raciais.” (FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal 
e o projeto genocida do Estado brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, 
Universidade de Brasília, Brasília, 2006. p. 36).    
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A arquitetura penal é uma das expressões materializadas da política criminal. A 

gestão das unidades prisionais, bem como o papel e a atuação dos agentes penitenciários 

– funcionários do sistema de justiça e segurança pública – estão imbuídos e orientados 

pelo racismo estrutural.  

A Criminologia Clínica de Terceira Geração é voltada para a inclusão social, e, 

portanto, sedimenta um olhar para a questão penitenciária que se posiciona no sentido de 

identificar a dimensão de marginalização que os sistemas penitenciário e de justiça 

criminal aprofundam e permite que se alcem voos para reflexões e caminhos de uma 

mudança profunda e comprometida com a mudança de paradigmas. 

Sendo assim, como a política criminal brasileira é racialmente orientada, passa-se 

à exposição dos conceitos chave para essa compreensão. 

 

2.1  RACISMO ESTRUTURAL 

 

O racismo é parte estrutural da sociedade brasileira e encontra uma das suas 

expressões mais cruéis e violentas no sistema de justiça criminal, transpassando todas 

suas esferas: desde a produção legislativa, funcionamento administrativo, judiciário e 

execução penal. O encarceramento em massa – processo vivenciado pelo Brasil – é, nesse 

sentido, engrenagem e fruto desta política criminal que tem a raça como centralidade. 

Para Silvio Luiz de Almeida, o racismo109 é sempre estrutural por integrar a 

organização econômica e política da sociedade, sendo uma manifestação normal da 

sociedade e não algo patologizado e excepcional.110 É o racismo que infunde sentido e 

 
109 O autor traça a diferença entre racismo, preconceito e discriminação. “A discriminação racial, por sua 
vez, é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racialmente identificados. Portanto, a 
discriminação tem como requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, 
sem o qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Assim, a discriminação 
pode ser direta ou indireta. A discriminação direta é o repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos, motivado 
pela condição racial, exemplo do que ocorre em países que proíbem a entrada de negros, judeus, 
muçulmanos, pessoas de origem árabe ou persa, ou ainda lojas que se recusem a atender clientes de 
determinada raça. [...] Já a discriminação indireta é um processo em que a situação específica de grupos 
minoritários é ignorada – discriminação de fato –, ou sobre a qual são impostas regras de “neutralidade 
racial” – colorblindness – sem que se leve em conta a existência de diferenças sociais significativas – 
discriminação pelo direito ou discriminação por impacto adverso.” (ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo 
Estrutural. Col. Feminismos Plurais. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. Edição Kindle. Posições 
246-253).  
110 ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural. Disponível em: https://youtu.be/PD4Ew5DIGrU. 
Acesso em 26 jun. 2020. 

https://youtu.be/PD4Ew5DIGrU
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lógica às reproduções e agudizamentos das desigualdades e das violências que 

configuram a vida social contemporânea.111 

A definição de racismo adotada pela UNESCO na Declaração sobre Raça e os 

Preconceitos Raciais, em seu artigo 2º, §2º, está em consonância com essa ideia: 
 
O racismo engloba as ideologias, as atitudes fundadas em preconceitos 
raciais, os comportamentos discriminatórios, as disposições estruturais 
e as práticas institucionalizadas que provocam a desigualdade racial, 
assim como a ideia falaz de que as relações discriminatórias entre 
grupos são moral e cientificamente justificáveis; manifesta-se por meio 
de disposições legislativas ou regulamentares, e de práticas 
discriminatórias, assim como por meio de crenças e atos anti-sociais; 
obstaculiza o desenvolvimento de suas vítimas, perverte aqueles que o 
praticam, divide as nações em seu próprio seio, constitui um obstáculo 
para a cooperação internacional e cria tensões políticas entre os povos; 
é contrário aos princípios fundamentais do direito internacional e, por 
conseguinte, perturba gravemente a paz e a segurança internacional.112 

 

Almeida explica que suas expressões se dão em uma dimensão individualista, em 

uma dimensão institucional e, sobretudo, na dimensão estrutural e que, por configurar a 

vida contemporânea, está presente na economia, na política e nas subjetividades.113 

 Na leitura individualista, racistas são os indivíduos que podem atuar isoladamente 

ou em grupo. Mas, não de modo institucionalizado ou estrutural.114 Contudo, Almeida 

critica a compreensão do racismo como um fenômeno individual por desconsiderar 

aspectos fundamentais e seus efeitos concretos, em que pese defender que o racismo é 

uma imoralidade e um crime que deve responsabilizar individualmente seus autores.115  

Na concepção institucional, o racismo é mais do que os comportamentos 

individuais daqueles que compõem e representam as instituições. O próprio 

funcionamento da instituição é racista per se, ou seja, tem suas condutas e resultados 

 
111 RIBEIRO, Djamila. Apresentação. In: ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. Col. 
Feminismos Plurais. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. Edição Kindle. Posições 110-112. 
112 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais - 
1978. Aprovada e proclamada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura, reunida em Paris em sua 20ª reunião, em 27 de novembro de 1978. Universidade de 
São Paulo, Biblioteca Virtual de Direitos Humanos. Disponível em: 
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/UNESCO-Organiza%C3%A7%C3%A3o-das-
Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas-para-a-Educa%C3%A7%C3%A3o-Ci%C3%AAncia-e-
Cultura/declaracao-sobre-a-raca-e-os-preconceitos-raciais.html. Acesso em: 13 jul. 2020.  
113 ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural. Disponível em: https://youtu.be/PD4Ew5DIGrU. 
Acesso em: 26 jun. 2020. 
114 Idem. Racismo Estrutural. Col. Feminismos Plurais. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. Edição 
Kindle. Posição 292. 
115 Ibidem, posição 300. 

https://youtu.be/PD4Ew5DIGrU
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voltados à manutenção de privilégios de um grupo em detrimento dos prejuízos de outro, 

com base em critérios raciais.116 

 Nesse sentido, as ações racistas das instituições não correspondem apenas à soma 

de ações racistas individuais: trata-se de uma organização, de mecanismos complexos de 

funcionamento que dão expressão racista aos processos e resultados das ações 

institucionais.117 

 E, nessa conceituação, o poder é elemento central para a perpetuação de um 

funcionamento racista das instituições.118 Aqui, nesse conceito, a falta de diversidade 

dentre os membros das instituições se destaca.119 No Brasil, esta desigualdade está 

expressa, entre outros, na baixíssima quantidade de negros e negras no Judiciário, 

Ministério Público e Defensorias Públicas.120  

Contudo, o que Almeida argumenta é que o racismo é, não apenas individual ou 

institucional, mas sobretudo estrutural, sendo a lógica que rege o funcionamento ordinário 

das relações políticas, econômicas e jurídicas. 121 

E é o racismo, enquanto processo histórico e político, que gera as condições, de 

modo direto ou indireto, para que os negros e negras sejam sistematicamente 

discriminados e que brancos e brancas tenham e mantenham privilégios.122  

E, em uma sociedade que tem o racismo estrutural como força motriz, o sistema 

de justiça criminal também opera na mesma lógica de funcionamento. Porém, para além 

de ser um locus de materialização do racismo estrutural, o sistema de justiça criminal é 

sua expressão mais cruel e que, inclusive, dá sustentação ao funcionamento racista de 

outras esferas sociais. 

Essa potência produtora e reprodutora de exclusão social está na raiz da 

 
116 “Sob esta perspectiva [concepção institucional], o racismo não se resume a comportamentos individuais, 
mas é tratado como o resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica 
que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça.” (Ibidem, posição 307). 
117 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. Col. Feminismos Plurais. São Paulo: Sueli Carneiro; 
Pólen, 2019. Edição Kindle. Posição 328. 
118 “O que se pode verificar até então é que a concepção institucional do racismo trata o poder como 
elemento central da relação racial. Com efeito, o racismo é dominação.” (Ibidem, posição 334). 
119 Ibidem, posição 341. 
120 De acordo com o censo do poder judiciário, apenas 15,6% dos magistrados se declaram negros (OTONI, 
Luciana. Pesquisa do CNJ: Quantos juízes negros? Quantas mulheres? Agência CNJ de Notícia, 3 maio 
2018. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pesquisa-do-cnj-quantos-juizes-negros-quantas-mulheres/. 
Acesso em 20 jul. 2020). No Ministério Público, 22% dos promotores ou procuradores se declaram pardos 
ou pretos (LEMGRUBER, Julita; RIBEIRO, Ludmila; MUSUMECI, Leonarda; DUARTE, Thais. 
Ministério Público: Guardião da democracia brasileira?. Rio de Janeiro: CESeC, 2016. p. 15. Disponível 
em: https://www.ucamcesec.com.br/wp-content/uploads/2016/12/CESEC_MinisterioPublico_Web.pdf. 
Acesso em 20 jul. 2020). 
121 ALMEIDA, op. cit., posição 448. 
122 Ibidem, posição 456. 

https://www.cnj.jus.br/pesquisa-do-cnj-quantos-juizes-negros-quantas-mulheres/
https://www.ucamcesec.com.br/wp-content/uploads/2016/12/CESEC_MinisterioPublico_Web.pdf


64 
 

 
 

conformação do Estado: Michel Foucault conceitua a biopolítica ou o biopoder123 e 

Achille Mbembe, a necropolítica e o necropoder124, como veremos a seguir. 

 

2.2  SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL COMO EXPRESSÃO DA 

NECROPOLÍTICA 

 

O racismo é estruturante de toda sociedade brasileira e que tem como operação 

política a necropolítica ou o necropoder, conforme conceituado por Achille Mbembe125, 

a partir do conceito de biopoder de Foucault126. E, nessa toada, o funcionamento do 

sistema de justiça criminal compõe as ferramentas de atuação da tecnologia da 

necropolítica ou do necropoder.  

Michel Foucault, ao demonstrar como o racismo se relaciona diretamente à 

formação dos estados, a partir do século XIX, apresenta importante noção de que existiria 

um racismo de estado que tem como sua expressão o biopoder, ou seja, a força de escolher 

quem viverá, quem morrerá ou quem poderá morrer.127  

Para Foucault, o racismo exerce um papel central no biopoder128, para que se tenha 

um grupo eleito para viver e outro para morrer e para que suas mortes não sejam 

reivindicadas pela sociedade, ao contrário, sejam aceitáveis e normalizadas. O racismo 

cria uma hierarquia baseada em condições biológicas e fenotípicas e, a partir daí, 

estabelece quem são aqueles que podem morrer ou serem deixados para morrer de modo 

a sustentar a ordem social estabelecida.129 

 
123 FOUCAULT. Michel. Em Defesa da Sociedade: curso no Collège de France. (1975-1976). Tradução: 
Maria Ermantina Galvão. 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. Col. obras de Michel 
Foucault. 
124 MBEMBE, Achille. Necropolitique. Traversées, diásporas, modernités, Raisons politiques, n. 21, 
2006. Spanish edition. Edição Kindle. 
125 Ibidem. 
126 Foucault diferencia o conceito de poder disciplinar do conceito de biopoder. “Uma técnica que é, pois, 
disciplinar: é centrada no corpo, produz efeitos individualizantes, manipula o corpo como foco de forças 
que é preciso tornar úteis e dóceis ao mesmo tempo. E, de outro lado, temos uma tecnologia que, por sua 
vez, é centrada não no corpo, mas na vida; uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas próprios de uma 
população, que procura controlar (eventualmente modificar) a probabilidade desses eventos, em todo caso 
em compensar seus efeitos.” (FOUCAULT. Michel. Em Defesa da Sociedade: curso no Collège de France. 
(1975-1976). Tradução: Maria Ermantina Galvão. 2ª. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
Col. obras de Michel Foucault. p. 209.   
127 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. Col. Feminismos Plurais. São Paulo: Sueli Carneiro; 
Pólen, 2019. Edição Kindle. Posições 1110; 1111; 1113. 
128 Para Foucault a emergência do biopoder inseriu o racismo como mecanismo fundamental do poder do 
Estado, de tal modo que “quase não haja funcionamento moderno do Estado que, em certo momento, em 
certo limite e em certas condições, não passe pelo racismo” (Ibidem, posição 1120). 
129 FOUCAULT. op. cit., p. 214. 
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O racismo opera em diferentes camadas. Uma, ao criar e estabelecer as diferenças 

e hierarquias entre as pessoas e, outra, essa diferenciação criada pelo racismo serve de 

justificativa e de anestesia para a forma como a morte de determinado grupo racialmente 

identificado seja recebida naquela sociedade. E este poder, esse controle, se sustenta a 

partir da divisão da humanidade em diferentes grupos e subgrupos que passam por uma 

diferenciação biológica.130 

A biopolítica opera não apenas legitimando o matar propriamente dito, mas 

também por meio do deixar morrer que se efetiva na realização precária, ou mesmo em 

nenhuma realização, de direitos básicos ligados à subsistência e a vida.131 

A partir dessa noção, Achille Mbembe apresenta um salto analítico e teórico ao 

correlacionar o biopoder foucaultiano com o estado de sítio e de exceção.132 De um lado, 

Foucault aponta o estado nazista como uma experiência bem-acabada de biopoder, por 

outro, Mbembe133 apresenta o processo de colonização como a fusão mais bem acabada 

e sofisticada de expressão do biopoder: “Não se trata somente do biopoder e nem da 

biopolítica quando se fala da experiência do colonialismo e do apartheid, mas daquilo 

que Achille Mbembe chama de necropoder e necropolítica, em que guerra, política, 

homicídio e suicídio tornam-se indistinguíveis.”  

Mbembe considera a noção de biopoder insuficiente para a compreensão do estado 

em que a contemporaneidade atua de modo a conformar uma nova forma de existência 

social em que grandes grupos sociais são relegados a condições subumanas – chamadas 

 
130 “Este control presupone la distribución de la especie humana en diferentes grupos, la subdivisión de 
la población en subgrupos, y el establecimiento de una ruptura biológica entre unos y otros. Es aquello a 
lo que Foucault se refiere con un término aparentemente familiar: el racismo.” (MBEMBE, Achille. 
Necropolitique. Traversées, diásporas, modernités, Raisons politiques, n. 21, 2006. Spanish edition. 
Edição Kindle. Posição 92. 
131 “Ora, agora o poder é cada vez menos o direito de fazer morrer e cada vez mais o direito de intervir para 
fazer viver, e na maneira de viver, e no “como” da vida, a partir do momento em que, portanto, o poder 
intervém sobretudo nesse nível para aumentar a vida, para controlar seus acidentes, suas eventualidades, 
suas deficiências, daí por diante a morte, como termo da vida, é evidentemente o termo, o limite, a 
extremidade do poder.” (FOUCAULT. Michel. Em Defesa da Sociedade: curso no Collège de France. 
(1975-1976). Tradução: Maria Ermantina Galvão. 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 
Col. obras de Michel Foucault. p. 208). Em sentido similar se situa a reflexão de Judith Butler sobre o luto, 
o luto público e, portanto, de quais mortes são passíveis de serem choradas e choradas publicamente. “nesse 
sentido, temos que nos perguntar em que condições uma vida passível de luto é estabelecida e mantida, e 
qual é a lógica de exclusão, qual é a prática de apagamento e denominação.” (BUTLER, Judith. Vida 
precária: os poderes do luto e da violência. 1. ed. Trad. Andreas Lieber. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 
2019.  Edição Kindle. Posição 822). 
132 “Para mi argumentación, enlazo la noción foucaultiana de biopoder con dos otros conceptos: el estado 
de excepción y el estado de sitio.” (MBEMBE, Achille. Op. cit, posição 84). 
133 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. Col. Feminismos Plurais. São Paulo: Sueli Carneiro; 
Pólen, 2019. Edição Kindle. Posição 1156. 
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por Mbembe de mortos-vivos. 134 

 Nessa leitura proposta por Mbembe, a colonização não se restringe historicamente 

ao século XIX: ao contrário, ela funda e fundamenta uma tecnologia de dominação 

política que engloba características centrais das situações excepcionais, como estado de 

sítio e de exceção nas práticas soberanas cotidianas do fazer político, notadamente, na 

implementação da política de segurança pública. 

 Mbembe entende que a criação de uma figura ficcional de inimigo interno, 

localizado dentro do próprio Estado soberano, está na base da necropolítica. E essa 

criação do inimigo interno está intimamente ligada ao estado de sítio e ao estado de 

exceção. Para ele, aí está a base do direito político de matar. 135 Juliana Borges explica 

que para Achille Mbembe há racionalidade na lógica de extermínio com a utilização de 

técnicas e aparatos planejados para levar a cabo a execução desta política. Calcada no 

desaparecimento e na morte é “[...] uma política que parte da exclusão para o 

extermínio.”136 

E a morte passa a ser justificável publicamente em nome de um bem comum maior 

como a economia e a segurança, e a necropolítica assume centralidade na organização do 

poder.137 

A partir de todo aprofundamento argumentativo, Mbembe compreende a raça 

como basilar da necropolítica e do necropoder. 138 

 
134 “He intentado demostrar que la noción de biopoder es insuficiente para reflejar las formas 
contemporáneas de sumisión de la vida al poder de la muerte. Además, he utilizado las nociones de política 
de la muerte y de poder de la muerte, para reflejar los diversos medios por los cuales, en nuestro mundo 
contemporáneo, las armas se despliegan con el objetivo de una destrucción máxima de las personas y de la 
creación de mundos de muerte, formas únicas y nuevas de existencia social en las que numerosas 
poblaciones se ven sometidas a condiciones de existencia que les confieren el estatus de muertos-vivientes” 
(MBEMBE, Achille. Necropolitique. Traversées, diásporas, modernités, Raisons politiques, n. 21, 
2006. Spanish edition. Edição Kindle. Posição 591). Utilizando-nos dos conceitos de Judith Butler de vidas 
precárias e como desenvolve seu pensamento sobre o papel do luto, vemos que à população negra nem 
mesmo o luto público é permitido (BUTLER, Judith. Vida precária: os poderes do luto e da violência. 1. 
ed. Trad. Andreas Lieber. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.  Edição Kindle. Posições 745-747). 
135 Tradução livre. “Examino las trayectorias a través de las cuales el estado de excepción y la relación de 
enemistad se han convertido en la base normativa del derecho de matar. En estas situaciones, el poder (que 
no es necesariamente un poder estatal) hace referencia continua e invoca la excepción, la urgencia y una 
noción «ficcionalizada» del enemigo. Trabaja también para producir esta misma excepción, urgencia y 
enemigos ficcionalizados.” (MBEMBE, op.cit, posição 85).   
136 BORGES, Juliana. Necropolítica na metrópole: extermínio de corpos, especulação de territórios. Coluna 
no Blog da Boitempo, jun. 2017. Disponível em: 
https://blogdaboitempo.com.br/2017/06/01/necropolitica-na- metropole-exterminio-de-corpos-
especulacao-de-territorios/. Acesso em 13 jul. 2020. 
137 ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo Estrutural. Col. Feminismos Plurais. São Paulo: Sueli Carneiro; 
Pólen, 2019. Edição Kindle. Posição 1243. 
138 “Después de todo, más que el pensamiento en términos de clases sociales (la ideología que define la 
historia como una lucha económica de clases), la raza ha constituido la sombra siempre presente sobre el 
pensamiento y la práctica de las políticas occidentales, sobre todo cuando se trata de imaginar la 

https://blogdaboitempo.com.br/2017/06/01/necropolitica-na-%20metropole-exterminio-de-corpos-especulacao-de-territorios
https://blogdaboitempo.com.br/2017/06/01/necropolitica-na-%20metropole-exterminio-de-corpos-especulacao-de-territorios
https://blogdaboitempo.com.br/2017/06/01/necropolitica-na-%20metropole-exterminio-de-corpos-especulacao-de-territorios/
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E essa é uma possibilidade de leitura da realidade brasileira que embasa as 

operações estatais violadoras de direitos quando o alvo é a população negra, incluindo 

medidas preventivas genéricas – já que fala-se em inimigo interno.139 E nessa toada, o 

estado de exceção se torna a regra e as justificativas para o esmagamento de toda uma 

população estão armadas e a estrutura passa a operar e a se reproduzir nessa lógica.140  

 
O racismo, mais uma vez, permite a conformação das almas, mesmo as 
mais nobres da sociedade, à extrema violência a que populações inteiras 
são submetidas, que se naturalize a morte de crianças por “balas 
perdidas”, que se conviva com áreas inteiras sem saneamento básico, 
sem sistema educacional ou de saúde, que se exterminem milhares de 
jovens negros por ano, algo denunciado há tempos pelo movimento 
negro como genocídio.141 

 
 

2.3  ENCARCERAMENTO EM MASSA COMO MANIFESTAÇÃO 

CONTUNDENTE DO RACISMO ESTRUTURAL 

 

Prosseguindo na argumentação do racismo enquanto categoria transversal de toda 

estrutura social brasileira e, por conseguinte, da justiça criminal, é necessário introduzir 

a discussão sobre o processo de encarceramento em massa que tem na política de drogas 

uma ferramenta contemporânea de imposição de segregação, exclusão, marginalização e, 

inclusive, de morte.142 

É nesse sentido que Érica Malunguinho afirma que o livro diário escrito por Preta 

Ferreira, enquanto esteve presa provisoriamente em São Paulo, escancara as violências e 

exclusões sustentadas pelo racismo no Brasil. Para ela, a obra de Ferreira  
 

 
inhumanidad de los pueblos extranjeros y la dominación que debe ejercerse sobre ellos.” (MBEMBE, 
Achille. Necropolitique. Traversées, diásporas, modernités, Raisons politiques, n. 21, 2006. Spanish 
edition. Edição Kindle. Posição 96). 
139 “Dizer que a guerra está próxima e que o inimigo pode atacar a qualquer momento é a senha para que 
sejam tomadas as medidas ‘preventivas’, para que se cerque o território, para que sejam tomadas medidas 
excepcionais, tais como toques de recolher, ‘mandados de busca coletivos’, prisões para averiguação, 
invasão noturna de domicílios, destruição de imóveis, autos de resistência etc.” (ALMEIDA, Silvio Luiz 
de. Racismo Estrutural. Col. Feminismos Plurais. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. Edição Kindle. 
Posições 1180-1188). 
140 “O poder de matar opera com apelo à 'exceção, à emergência e a uma noção ficcional do inimigo', que 
precisam ser constantemente criadas e recriadas pelas práticas políticas.”; “As políticas de austeridade e o 
encurtamento das redes de proteção social mergulham o mundo no permanente pesadelo do desamparo e 
da desesperança.” (Ibdem, posições 1153; 1161; 1230). 
141 Ibdem. Posição 1219. 
142 “Muitos estudiosos e ativistas têm afirmado, e comprovado, que a Guerra às Drogas é a narrativa central 
desta engrenagem redesenhada.” (BORGES, Juliana. O que é encarceramento em massa? Belo 
Horizonte: Letramento; Justificando, 2018. Col. Feminismos Plurais. RIBEIRO, Djamila (coord.). Edição 
Kindle. Posição 126). 
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[...] demarca não só posições políticas no campo ideológico, mas 
também o acúmulo de um país que se funda no racismo e que sempre 
operou numa lógica de violências e exclusões, onde a prisão, a situação 
de morar na rua e os tiros contra corpos negros materializam o projeto 
de desigualdade.143 

 

O racismo como categoria estruturadora do sistema penal conforma a maneira pela 

qual ele atua, mesmo quando são os brancos que caem nas suas garras. Todo o 

funcionamento do sistema é atravessado e se sustenta pelo racismo.144 

E as interseccionalidades incidem de forma exemplar no âmbito da justiça 

criminal. Ao analisar o livro de Preta Ferraria e a autobiografia de Angela Davis, Ana 

Gabriela Braga e Bárbara Medeiros Veríssimo afirmam que mesmo nas situações em que 

as mulheres negras ascendem política e socialmente são mobilizados mecanismos de 

violência institucional que prendem “[...] essas subjetividades revolucionárias. Com 

realidades e contextos diferentes, Angela e Preta se unem nas vivências do racismo 

estrutural das sociedades em que estão inseridas e nas resistências que movimentam essas 

mesmas estruturas.”145 

 Esse processo estruturalmente racista do modus operandi do sistema de justiça 

criminal é trabalhado com maestria na obra de Michelle Alexander. A autora se aprofunda 

no contexto contemporâneo estadunidense, porquanto esta leitura analítica fornece 

importantes subsídios para a compreensão da realidade brasileira.146  

 
143 MALUNGUINHO. Erica. Sobre minha carne. In: FERREIRA, Preta. Minha carne: Diário de uma 
prisão. São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. Posição 6. Allyne Andrade e Silva, sobre a mesma obra, 
afirma que: “Quis o racismo estrutural brasileiro que Preta tivesse seu primeiro livro tratando da 
desesperança de 109 dias de prisão, tratando da máquina de moer gente que é o sistema prisional brasileiro. 
Seguindo lições de Conceição Evaristo, numa escrevivência para incomodar os da casa-grande de seus 
sonos injustos, este livro grita, assim como Preta gritou na saída da prisão: ‘Liberdade! Pretas livres!’.” 
(SILVA, Allyne Andrade e. Sobre minha carne. In: FERREIRA, Preta. Minha carne: Diário de uma prisão. 
São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. Posição 32). 
144 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal e o projeto genocida 
do Estado brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2006. p. 127-128. 
145 BRAGA, Ana Gabriela; VERISSIMO, Bárbara Medeiros. Memórias do cárcere: ao se apropriarem de 
suas narrativas, Angela Davis e Preta Ferreira desafiam as hierarquias em torno do poder de escrever a 
história. Quatro Cinco Um: a revista dos livros, 1 set. 2020. p. 7. 
146 “Neste sentido, concordo com o argumento de Michelle Alexander de que, tanto nos EUA quanto no 
Brasil, vivemos sob um sistema de castas raciais. Por mais que políticas sociais tenham realizado mudanças 
robustas no acesso e na vida da população negra brasileira, é possível enxergamos como as estruturas 
racistas se reordenam para que, estruturalmente, pouco se modifique. A falta, portanto, de uma perspectiva 
interseccional na formulação de políticas públicas é um fator decisivo. Vivemos em um país que se estrutura 
sob motivações privadas e patrimoniais, para a expropriação pelas potências europeias.” (BORGES, 
Juliana. O que é encarceramento em massa? Belo Horizonte: Letramento; Justificando, 2018. Col. 
Feminismos Plurais. RIBEIRO, Djamila (coord.). Edição Kindle. Posição 1047). 
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Para Alexander, “[...] o encarceramento em massa define hoje nossa nação da 

mesma maneira que a escravidão a definiu anteriormente.” 147 No mesmo sentido, 

argumenta Angela Davis148. E a atualização do mecanismo da escravidão se beneficia do 

processo pelo qual o encarceramento em massa, a partir da legitimação do discurso de 

guerra às drogas, tem como alvo o controle e a exclusão da população negra, porém o faz 

de uma forma disfarçada de combate ao crime, de contenção da criminalidade e de 

prevenção. E o caso brasileiro segue a mesma linha.149  

Essa política atua no controle e subjugação de uma população inteira que é 

relegada a um lugar de violência extrema, em especial pela atuação policial, depois do 

sistema judicial, na execução penal. Quando saem das cadeias, o processo de exclusão se 

aprofunda e o seu eu é totalmente ferido.   

Então, agora de uma forma disfarçada e, em certa medida, com uma roupagem 

mais sofisticada, o racismo é perpetuado e serve de motor para a estrutura da sociedade. 

Esse modelo tem uma aparência de neutralidade racial tão bem montada,150 que leva, 

inclusive, muitos estudiosos a considerarem a questão racial como um dos aspectos desse 

sistema, e não como central. Essa é, inclusive, a crítica ácida realizada por Ana Luiza 

Flauzina aos criminólogos e criminólogas.151  

Alexander desvela e escancara o funcionamento desse sistema nos Estados Unidos 

e como a estrutura complexa sustentada por uma legislação criminal, administrativa e 

cível, além da atuação do judiciário e das demais instituições. Demonstra como o 

orçamento americano é empregado e o sistema de incentivos operado para aprofundar 

ainda mais os impactos do racismo que opera como o atual sistema de castas raciais.152  

 
147 ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. Tradução: Pedro 
Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Edição Kindle. Posição 313. 
148 DAVIS, Angela. Estarão as Prisões Obsoletas? Tradução: Marina Vargas. 1. ed. Rio de Janeiro: Difel, 
2018. Edição Kindle. Posição 303.  
149 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal e o projeto genocida 
do Estado brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2006. p. 42. 
150 “Vista dessa perspectiva, a assim chamada subclasse pode ser melhor compreendida como uma subcasta 
– uma casta inferior de indivíduos que estão permanentemente apartados da sociedade pelo direito e pelos 
costumes. Embora esse novo sistema de controle social racializado pretenda ser racialmente neutro, ele cria 
e mantém uma hierarquia racial do mesmo modo que os sistemas anteriores faziam. Assim como o Jim 
Crow (e a escravidão), o encarceramento em massa opera como um sistema firmemente amarrado de leis, 
políticas, costumes e instituições que operam coletivamente para assegurar a condição subordinada de um 
grupo definido em grande medida pela raça.” (ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e 
encarceramento em massa. Tradução: Pedro Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Edição Kindle. 
Posições 745-746). 
151 FLAUZINA, op. cit. 
152 “Eu uso a expressão casta racial neste livro do modo como ela é usada na linguagem comum para denotar 
um grupo racial estigmatizado e preso em uma posição de inferioridade pelo direito e pelos costumes. O 
Jim Crow e a escravidão foram sistemas de castas. E o atual sistema de encarceramento em massa também 
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Angela Davis nos ensina que as prisões funcionam como um local de depósito de 

“indesejáveis” e que faz com que a sociedade não precise se preocupar com a solução de 

problemas sociais complexos, ou melhor, é um excelente subterfúgio para que mudanças 

estruturais de inclusão não sejam realizadas.153 

Em “A Nova Segregação: racismo e encarceramento em massa”, Alexander 

demonstra como o sistema de justiça criminal opera com mecanismos racistas bem 

desenvolvidos e amparados em um discurso racialmente neutro de combate ao crime 

muito bem orquestrado na Guerra às Drogas: medidas administrativas, orçamentárias154, 

de trânsito, incentivos aos policiais, legislativas civis e criminais, jurisprudencial e 

midiática155 - que influi diretamente no apoio popular das medidas expresso, também, nas 

eleições. Essas medidas foram tomadas e foram se sofisticando em todos os governos 

americanos, incluindo Clinton156 e Obama157. 

Alexander apresenta a dimensão racial do encarceramento em massa não apenas 

como um número assustador da sobrerrepresentação de negros atrás das grades, o que 

 
o é.” (ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. Tradução: 
Pedro Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Edição Kindle. Posição 721). 
153 DAVIS, Angela. Estarão as Prisões Obsoletas? Tradução: Marina Vargas. 1. ed. Rio de Janeiro: Difel, 
2018. Edição Kindle. Posições 183; 184; 186. 
154 Alexander apresenta dados estarrecedores sobre esse ponto de vista, destacam-se alguns: “Entre 1980 
e 1984, o orçamento do FBI para ações antidrogas aumentou de 8 milhões de dólares para 95 milhões de 
dólares.”; “As dotações para o combate às drogas do Departamento de Defesa cresceram de 33 milhões 
de dólares em 1981 para 1,042 bilhão de dólares em 1991. Durante esse mesmo período, os gastos do 
DEA no combate às drogas cresceram de 86 milhões de dólares para 1,026 bilhão de dólares, e as dotações 
do FBI para o combate às drogas cresceram de 38 milhões de dólares para 181 milhões de dólares.”; “Em 
contraste, o financiamento para os órgãos responsáveis por tratamento, prevenção e educação relativa a 
drogas foram dramaticamente reduzidos. O orçamento para o National Institute on Drug Abuse [Instituto 
Nacional de Uso Abusivo de Drogas], por exemplo, foi reduzido de 274 milhões de dólares para 57 
milhões de dólares entre 1981 e 1984, e os fundos antidrogas alocados ao Departamento de Educação 
foram cortados de 14 milhões de dólares para 3 milhões de dólares.” (ALEXANDER, op. Cit., posições 
1659; 1661; 1665).  
155 “Em junho de 1986, a revista Newsweek declarou que o crack era a maior da história desde 
Vietnã/Watergate e, em agosto daquele ano, a revista Time chamou o crack de “o assunto do ano”. [...] A 
bonança continuou a disseminar afirmações de que o crack era uma “epidemia”, uma “praga”, 
“instantaneamente viciante” e extraordinariamente perigoso – afirmações que agora se provaram falsas ou 
altamente enganosas. Entre outubro de 1988 e de 1989, o Washington Post sozinho cobriu em torno de 
1.565 histórias sobre o “flagelo das drogas”. Richard Harwood, ombudsman do Post, depois de um longo 
período admitiu que o jornal havia perdido “o senso de perspectiva” devido a essa “hiperbólica epidemia”. 
(ALEXANDER, op. Cit., posições 1727-1736). Butler também trata do papel da mídia na discussão sobre 
direito de luto público: “Esses são dois modos distintos de poder normativo: um opera na produção de uma 
identificação simbólica do rosto com o inumano, excluindo nossa compreensão do humano em jogo; o outro 
funciona no apagamento radical, de modo que nunca houve um humano, nunca houve uma vida e, portanto, 
assassinato algum ocorreu.” (BUTLER, Judith. Vida precária: os poderes do luto e da violência. Tradução: 
Andreas Lieber. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.  Edição Kindle. Posições 2499-2504). 
156 Alexander destaca a lei ‘three strikes and you’re out’ (“três infrações e você está fora”) e a intensificação 
da Guerra às Drogas. (ALEXANDER, op. cit., posições 1826, 1837, 1839, 1855). 
157 ALEXANDER, ibidem, posições 534, 2451, 2458 e 2689. 
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poderia ser confundido com o impacto da pobreza e falta de acesso à educação e 

empregos, mas como a condição definidora do funcionamento de todo o sistema.158 

 

2.4  O RACISMO NO SISTEMA CRIMINAL BRASILEIRO  

 

Os dados oficiais brasileiros de junho de 2020 dão conta de que ao menos 52,3% 

da população prisional nacional era de pessoas negras – sendo 39,7% pardas e 12,6% 

pretas, mas não se obteve informação para 20% da população carcerária. 159 Os dados 

relativos ao semestre anterior, dezembro de 2019, apresentavam 58% da população 

prisional como negra.160 Os dados do IBGE afirmam que 56% da população brasileira se 

autodeclara negra.161 

Embora a média de pessoas negras em privação de liberdade seja próxima da 

média da população em geral, a simples leitura desse dado não revela a imensa 

disparidade observada nos estados.  

Quando analisado alguns estados em separado, a desproporção entre pessoas 

negras presas e a população em geral é alarmante. O shift share demonstra que entre os 

presos há uma proporção maior de negros do que na totalidade da população do país. O 

indicador mostra que entre os negros há uma proporção maior de presos do que entre não 

negros. O exemplo de Santa Catarina é evidente: 36% da população prisional é negra,162 

ao passo que apenas 11,7% da população do estado se autodeclara negra.163 Nesse caso, 

a sobrerrepresentação é de 227%. O caso de São Paulo é emblemático por ser o estado 

mais populoso do país e concentrar 29% da população prisional total, sendo que 58% da 

população prisional é negra,164 enquanto a proporção na população em geral é de 

 
158 ALEXANDER, op. cit., posição 534.  
159 BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. Acesso em: 27 mar 2021. 
160 Ibidem. 
161 AFONSO, Nathália. Dia da Consciência Negra: números expõem desigualdade racial no Brasil. Agência 
Lupa, 20 nov. 2019. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-
numeros-brasil/. Acesso em: 18 abr. 2021. 
162 BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen/santa-catarina. Acesso em 
27 mar. 2021. 
163 WIKIPEDIA. Demografia de Santa Catarina. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Demografia_de_Santa_Catarina#:~:text=Segundo%20o%20IBGE%2C%20o
%20estado,%2C53%20hab.%2Fkm².&text=Em%202005%2C%20a%20densidade%20demográfica,%2C
53%20hab.%2Fkm². Acesso em: 20 abr. 2021. 
164 De acordo com a informação, apenas 2 pessoas não teriam sido computadas nestes dados (BRASIL. 
Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: Ministério da Justiça 

https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-numeros-brasil/
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-numeros-brasil/
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34,6%,165 o que denota uma sobrerrepresentação de 68%. Minas Gerais, estado 

importante em termos de quantidade de pessoas presas, também apresenta uma 

sobrerrepresentação destacada: 71% da população prisional é negra,166 em comparação 

aos 53% da população em geral,167 o que corresponde a 34% de sobrerrepresentação. 

Outro elemento fundamental para a compreensão da maior representatividade de 

negros no sistema penitenciário nacional é o quantum de pena aplicado. Pesquisas 

indicam que a pena aplicada a negros é maior do que a aplicada a brancos quando estão 

sendo julgados pelo mesmo crime.168 

A história da criminologia e das ciências e práticas penais no Brasil não podem 

ser compreendidas dissociadas das questões raciais. Nesse sentido, grandes expoentes da 

criminologia Brasileira do Século XIX seguiram uma matriz determinista presente na 

Criminologia Clínica de Primeira Geração, abordada no capítulo anterior, e incorporaram 

de modo central a dimensão de superioridade de raças. Nina Rodrigues é um exemplo 

muito marcante, nesse sentido, sendo conhecido, inclusive, como o autor maldito em 

razão desse seu pensamento.169 A busca pelo combate ao crime da escola positivista foi 

incorporada no Brasil com um viés racista extremamente marcado, com a apropriação de 

um saber científico europeu que serviu para reprimir setores da população baseados na 

cor de pele.170 

Alexander revela o sofisticado emaranhado que envolve o processo de 

encarceramento em massa, e como esta teia bem amarrada fere de morte – social e 

 
e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen/sao-paulo. Acesso em: 18 
abr. 2021). 
165 FUNDAÇÃO SEADE. Retratos de São Paulo. 2010. Disponível em:  
http://produtos.seade.gov.br/produtos/retratosdesp/view/index.php?indId=5&temaId=1&locId=1000. 
Acesso em 18 abr. 2021. 
166 De acordo com a informação, o índice de não informado é de 2,8% (BRASIL, op. cit.). 
167 MELLO, Alessandra. Negros são maioria entre os mineiros, aponta censo 2010. Estado de Minas 
Gerais, 30 abr. 2011. Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2011/04/30/interna_gerais,224598/negros-sao-maioria-entre-
os-mineiros-aponta-censo-2010.shtml. Acesso em: 18 abr. 2021. 
168 BORGES, Juliana. O que é encarceramento em massa? Belo Horizonte: Letramento; Justificando, 
2018. Col. Feminismos Plurais. RIBEIRO, Djamila (coord.). Edição Kindle. Posição 808. 
169 FARIA, Thaís Dumêt. Oxalá, conhecêssemos Nina Rodrigues! In: SÁ, Alvino Augusto de; SHECAIRA, 
Sérgio Salomão; TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Criminologia no Brasil: história e aplicações 
clínicas e sociológicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. p. 65. 
170 Candido Motta é mais um dos teóricos que seguem essa linha de pensamento e que teve expressão nas 
discussões sobre os menores delinquentes e a forma de tratamento que deveria ser dada a eles. Para saber 
mais Cf. LEONARDO, Hugo. Recontando a história racial no Brasil: o pensamento criminológico 
positivista na visão de Candido Motta e a sua realocação política como pressuposto histórico de análise. In: 
SÁ, Alvino Augusto de; SHECAIRA, Sérgio Salomão; TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Criminologia 
no Brasil: história e aplicações clínicas e sociológicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

http://produtos.seade.gov.br/produtos/retratosdesp/view/index.php?indId=5&temaId=1&locId=1000
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2011/04/30/interna_gerais,224598/negros-sao-maioria-entre-os-mineiros-aponta-censo-2010.shtml.%20Acesso
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2011/04/30/interna_gerais,224598/negros-sao-maioria-entre-os-mineiros-aponta-censo-2010.shtml.%20Acesso
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material – a população negra.171 Alexander define a expressão “encarceramento em 

massa” como toda a estrutura social, política e legal pretensamente neutra no que se refere 

à questão racial, mas que serve de sustentáculo para controlar e rotular aquela parcela da 

população considerada criminosa.172 

E a Guerra às Drogas, então, passa a ser a justificativa perfeita para o fomento 

dessa política. A quantidade de pessoas presas por crimes relacionados a drogas é 

estarrecedora tanto nos EUA173 quanto no Brasil. No caso brasileiro, 30% de toda 

população prisional está presa por esses crimes, sendo que na população feminina esse 

número chega a 49%.174 No Brasil, a Guerra às Drogas segue um modelo inspirado no 

estadunidense, de cunho repressivo175 e que tem sua atuação de modo seletivo e 

autoritário.176  

Sérgio Salomão Shecaira assevera que a proibição das drogas é adotada por 

diversos espectros ideológicos, desde democracias até regimes como o alemão nazista. E 

explica que   
 
A proibição das drogas deu a todo tipo de governo, em todas as 
situações possíveis, uma verdadeira carta branca para atuação das 
forças policiais. Governos de todo o mundo utilizaram, em várias 
situações possíveis, o argumento do combate ao narcotráfico como 
desculpa para operações secretas que não tinham nenhuma relação com 
as drogas. As unidades de narcóticos da polícia ou do exército podem 
se dirigir a qualquer lugar de forma legítima e têm liberdade para 

 
171 ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. Tradução: Pedro 
Davoglio. Boitempo: São Paulo, 2018. Edição Kindle. Posições 724-725. 
172 Ibidem, posição 729. 
173 “[...] condenações por crimes de drogas são a causa isolada mais importante da explosão das taxas de 
encarceramento nos Estados Unidos. Os crimes ligados a drogas, sozinhos, respondem por dois terços do 
crescimento na população interna federal e mais da metade do crescimento dos prisioneiros estaduais entre 
1985 e 2000. Hoje, aproximadamente meio milhão de pessoas estão na prisão por crime de drogas, em 
comparação com uma estimativa de 41.100 em 1980 – um crescimento de 1.100%. As prisões por drogas 
triplicaram desde 1980. Como resultado, mais de 31 milhões de pessoas foram presas por crimes dessa 
natureza desde que a Guerra às Drogas começou. Para colocar as coisas em perspectiva, considere isto: 
há mais pessoas nas prisões hoje apenas por crimes de drogas do que havia pessoas encarceradas por todos 
os motivos em 1980[4]. Nada contribuiu mais para o encarceramento em massa sistemático das pessoas 
não brancas nos Estados Unidos do que a Guerra às Drogas. [...] Em 2005, por exemplo, quatro a cada 
cinco prisões relativas a drogas foram por posse e apenas uma por venda. Além disso, a maioria das pessoas 
que estão nas prisões estaduais por crimes ligados a droga não tem histórico de violência ou atividade de 
venda significativa.” (ALEXANDER, op. Cit., posições 2147, 2161). 
174 As prisões relativas à drogas já ultrapassaram as por roubo – se somarmos roubo simples e qualificado. 
22% da população prisional está presa por roubo. (BRASIL. Levantamento de Informações 
Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública; 
Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-
br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen/santa-catarina. Acesso em 27 mar. 2021). 
175 BOITEUX, Luciana. Drogas e Cárcere: repressão às drogas, aumento da população penitenciária 
brasileira e alternativas. In: SHECAIRA, Sérgio Salomão. Drogas: uma nova perspectiva. São Paulo: 
IBCCRIM, 2014. p. 84-85. 
176 Ibidem, p. 92. 
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operações e incursões militares que, de outra forma, não poderiam 
ter?177 

 

Importante destacar que a legislação brasileira aprovada em 2006 avançou em 

despenalizar a conduta de uso ou porte para consumo pessoal de drogas, contudo, 

aumentou a rigidez para punição de traficantes, o que levou o tráfico de drogas a ser o 

crime de maior aumento dentre a população prisional.178  

Juliana Borges tece importantes contribuições na correlação da Guerra às Drogas 

conduzida pelo Brasil e o racismo, destacando que mesmo em um momento político de 

implementação de políticas públicas relevantes para a população negra, o encarceramento 

em massa e a política criminal se atualiza e se aperfeiçoa com orientação racial clara, o 

que poderia parecer paradoxal.179 

 E esse sistema racialmente neutro em sua aparência permite que os criminosos 

sejam o alvo do preconceito e exclusão social. De acordo com Flauzina, utilizando como 

chave de leitura a teoria do Labelling Approach, esse sistema se reproduz de forma 

homogênea e harmônica, disfarçando seus reais interesses e subterfúgios de manutenção 

do status quo.180  

E quem são as pessoas categorizadas como criminosas? Em geral, a população 

negra. “Os criminosos, afinal, são o único grupo social nos Estados Unidos que temos 

permissão para odiar. Nos Estados Unidos 'racialmente neutros' os criminosos são os 

 
177 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Reflexões sobre a Política de Drogas. In: SHECAIRA, Sérgio Salomão. 
Drogas: uma nova perspectiva. São Paulo: IBCCRIM, 2014. p. 236. Alexander afirma que nos EUA: 
“Praticamente todas as liberdades civis protegidas constitucionalmente têm sido violadas pela Guerra às 
Drogas.” (ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. Tradução: 
Pedro Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Edição Kindle. Posição 2209). 
178 Segundo Boiteux, a variação entre 2007 e 2012 de prisões por crime de tráfico de drogas foi de +111%, 
ao passo que dos outros crimes não passou de 36%. No caso das mulheres, esse aumento levou a dobrar o 
contingente de presas (BOITEUX, op. cit., p. 94-95).  
179 “São 1.424 unidades prisionais no país. 4 em cada 10 destas unidades tem menos de 10 anos de 
existência. O que quero dizer é que se antes havia um crescimento estável, e por diversos fatores que, não 
tenho dúvidas, também se impregnavam de racismo, a reordenação sistêmica e de pleno funcionamento da 
lógica racista ocorre neste marco de 2006.  
E o mais importante, ainda a ser ressaltado, é que isto ocorre, justamente, em um momento em que diversas 
eram as ações que o Estado brasileiro passava a tomar que mudavam significativamente e profundamente 
a vida da população negra no Brasil, com programas como bolsa-família, expansão de vagas nas instituições 
de ensino superior públicas e privadas (primeiras ações por cotas e Prouni), criação de empregos e 
ampliação de crédito, etc. Isso explicita os rearranjos estruturais em um país que se forma sob desigualdades 
sociais baseadas na hierarquia racial.” (BORGES, Juliana. O que é encarceramento em massa? Belo 
Horizonte: Letramento; Justificando, 2018. Col. Feminismos Plurais. RIBEIRO, Djamila (coord.). Edição 
Kindle. Posições 140; 142; 143. 
180 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal e o projeto genocida 
do Estado brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2006. p. 26-27. 
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novos bodes expiatórios. A eles não se concede nenhum respeito e pouca preocupação 

moral.”181 

É nessa toada os dizeres de Petra Ferreira: 
CELA 22 – PENITENCIÁRIA FEMININA DE SANT’ANA 

Nasci na República racista e elitizada, onde posso ser alvo de catorze 
tiros (como Marielle Franco), oitenta tiros (como Evaldo Rosa) e ser 
presa por lutar por direitos constitucionais (como Preta, Sidney, 
Ednalva, Angélica). O que temos em comum? A cor da nossa pele, a 
falta de oportunidade e a escravidão que nos acompanha desde a 
invasão portuguesa a essas terras. O racismo virou câncer no Brasil.182 

 

 E aqui, a teoria do Labeling Approach com a inclusão do elemento racial como 

central é importante para a compreensão do fenômeno por inteiro. Após sua saída da 

prisão, a pessoa fica presa em um lugar social de exclusão que a empurra ainda mais para 

fora. Os rótulos dificultarão que se insiram na economia formal e a vigilância contínua 

pela polícia dificultará, ainda mais, seu acesso à sociedade. Sendo assim, para Flauzina, 

o objetivo de todo sistema penal é o de manter as coisas como estão, com base em um 

discurso pretensamente neutro e de igualdade.183 

  

 
181 ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e encarceramento em massa. Tradução: Pedro 
Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2018. Edição Kindle. Posição 4512. 
182 FERREIRA, Preta. Minha carne: Diário de uma prisão. São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. 
Posições 526-527. Ou em outra passagem na mesma obra: “O tiro que matou uma criança no Rio foi de 
fuzil, e é só isso que eles dizem. Mas de quem era o dedo no gatilho? De quem foi a culpa? De quem era o 
fuzil? Quem treinou a pessoa que segura o fuzil que derruba corpos pretos? Estamos morrendo com oitenta 
tiros, com catorze, com um, e ainda somos encarcerados sem ter feito nada.” (Ibidem, posição 2546). 
183 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: o sistema penal e o projeto genocida 
do Estado brasileiro. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2006. p. 27. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA 
 

 O presente capítulo destina-se a apresentar a metodologia utilizada na realização 

da pesquisa. Para investigar as questões propostas, o estudo lançou mão de pesquisa 

bibliográfica, análise documental e entrevistas com agentes penitenciários. Sendo assim, 

seguiu-se a proposta de multimétodo defendida por Laura Nielsen184. Essa opção se dá 

por entender que a combinação destas técnicas de pesquisa permite uma análise mais 

completa do objeto de estudo.  

 

3.1  PERCURSO BIBLIOGRÁFICO  

 

A presente pesquisa se guiou pelos pressupostos da Criminologia Clínica de 

Terceira Geração e a sua confluência entre a teoria do ator situado e a teoria do Labelling 

Approach, tendo como substrato o racismo estrutural.  

  O primeiro passo metodológico foi a realização de um levantamento 

bibliográfico que se pretendeu bastante abrangente e buscou contemplar diversidades 

epistêmicas com relação à raça, ao gênero e à distribuição geográfica dos trabalhos 

compulsados.  

Prioritariamente, foi utilizada bibliografia sobre a relação dos agentes 

penitenciários e o mundo do cárcere, assim como sobre a arquitetura prisional em âmbito 

nacional e internacional.  

 Também se mostrou importante para a fundamentação da pesquisa a bibliografia 

que se debruça sobre a temática penitenciária e suas implicações, a leitura de autores 

clássicos da criminologia e de textos que tratam do sistema carcerário, funções da pena e 

reintegração social. 

As obras dos principais autores que se dedicam à correlação entre o racismo 

estrutural e o sistema de justiça criminal também foram de grande importância para o 

desenvolvimento do trabalho.  

 
184 “Multi-method research is any research that uses more than one research technique or strategy to study 
one or several closely related phenomena.” (NIELSEN, Laura Beth. The need for multi-method approaches 
in empirical legal research. In: CANE, Peter; KRITZER, Herbert M. The Oxford handbook of empirical 
legal research. Oxford: Oxford University, 2012. p. 953).  
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Além de fornecer as bases teóricas em uma perspectiva multidisciplinar para o 

trabalho, a leitura e análise dos textos foram importantes para a definição, com mais 

precisão, dos limites da pesquisa de campo.  

 

3.2  ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Para o desenvolvimento da tese, foi essencial o estudo da normativa nacional e 

internacional sobre arquitetura penal. Em especial, das Resoluções sobre arquitetura 

prisional emitidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária.185 

Ademais, a normativa que rege a carreira de agente penitenciário e policial penal também 

foram objeto do estudo. 

 

3.3  ANÁLISE EMPÍRICA186 

 

Para realizar a pesquisa, optou-se por compreender e captar o fenômeno estudado 

a partir da perspectiva das pessoas envolvidas e das dinâmicas entre elas estabelecidas, o 

que implicou, portanto, em se desenhar uma metodologia de pesquisa de campo em que 

se pudesse dar ênfase e centralidade aos pontos de vista dos atores.187 

Nesse sentido, a opção metodológica foi conduzir entrevistas semiestruturadas 

com agentes ou ex-agentes penitenciários que vivem cotidianamente a política criminal 

tal como ela se expressa nos projetos arquitetônicos brasileiros.  

Foi possível entrevistar 41 profissionais188 com atuação em todas as cinco regiões 

do país. A escolha dos entrevistados foi aleatória e teve como base o contato e acesso a 

esses agentes, bem como a diversidade de perfil e distribuição espacial.  

A adoção de um roteiro semidirigido afigurou-se como a mais adequada técnica 

para permitir uma conversa fluida entre entrevistadora e entrevistado, e ficou 

essencialmente adstrita aos temas de interesse da pesquisa. Este método permite, em razão 

da experiência dos entrevistados, o surgimento de novos ângulos e temáticas que não 

haviam sido antevistos pela pesquisadora.   

 
185 Resoluções nº 16/1994, 16/2003, 3/2015, 9/2011 e 6/2017. 
186 A presente pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo em 12 de dezembro de 2019. 
187 Para saber mais sobre essa discussão e, em especial, sobre a precisão com que é possível fazê-lo, veja-
se: BECKER, H. A Epistemologia da Pesquisa Qualitativa. Revista de Estudos Empíricos em Direito, v. 
1, n. 2, jul. 2014, p. 184-198.  
188 Foram entrevistados 38 agentes na ativa e dois ex-agentes penitenciários. 
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Buscou-se seguir os princípios e estratégias preconizados por Poupart quando da 

realização das entrevistas189. 

Conforme será apresentado a seguir, o rol de entrevistados é bastante diverso e 

teve por objetivo permitir que o fenômeno fosse captado em sua amplitude nacional, 

permitindo observar, ao mesmo tempo, peculiaridades e singularidades locais.  

Conforme salientado, foram entrevistados 41 agentes penitenciários ou ex-

agentes, especificando-se agora que esses atuam em 14 unidades federativas e no Sistema 

Penitenciário Federal. As entrevistas foram conduzidas, em sua vasta maioria, em 

setembro de 2020, com duração média de uma hora190.  

Em razão da pandemia da COVID-19, as entrevistas foram realizadas pela 

internet, sendo todas elas através de uma chamada de vídeo na plataforma Zoom ou 

WhatsApp.191  

Os participantes compuseram um grupo aleatório. O primeiro contato com algum 

agente penitenciário no estado se dava a partir da apresentação ou acesso de alguém da 

rede de contatos da pesquisadora. E, por vezes, esses primeiros entrevistados indicavam 

outros para participarem da pesquisa. Todos os que foram indicados e aceitaram participar 

foram entrevistados.  

Em primeiro lugar, a pesquisadora contactava o potencial entrevistado através de 

uma mensagem pelo WhatsApp para se apresentar, explicar os objetivos da pesquisa e 

convidá-lo a participar. Isso se dava após o indicado ser alertado de que a pesquisadora o 

procuraria para realizar a entrevista.  

 O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido192 era sempre encaminhado pelo  

WhatsApp ou por e-mail para que o entrevistado assinasse e enviasse de volta. A maioria 

dos termos foram assinados com o aplicativo Adobe Fill & Sign e alguns poucos optaram 

 
189 Os princípios e estratégias apontadas por Poupart para “fazer falar o outro” são: obter a colaboração do 
entrevistado, colocar o entrevistado à vontade por elementos de encenação, ganhar a confiança do 
entrevistado, levar o entrevistado a tomar a iniciativa do relato e a se envolver, cuidado com os vieses e a 
construção social do discurso. (POUPART, Jean. A entrevista de tipo qualitativo: considerações 
epistemológicas, teóricas e metodológicas. In: POUPART, Jean et al. A pesquisa qualitativa: enfoques 
epistemológicos e metodológicos. Tradução: Ana Cristina Nasser. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 
190 Apenas 3 entrevistas ocorreram em março de 2020, quando se estava previsto, no cronograma original, 
o início do trabalho de campo, sendo que apenas uma ocorreu presencialmente. Com o advento da pandemia 
do novo coronavírus o cronograma foi alterado e as demais 38 entrevistas foram conduzidas em setembro 
e outubro de 2020 exclusivamente por sistema de videoconferência. 
191 Apenas uma entrevista ocorreu de modo presencial, por ter sido realizada antes do início da pandemia 
do novo coronavírus.  
192 O modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido encontra-se no Anexo B. 
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por imprimir o documento, assinar, digitalizar e enviar de volta para a pesquisadora. 

Todos os entrevistados firmaram o termo. 

 As entrevistas foram gravadas com a autorização dos participantes mediante o 

compromisso de apagar os registros após a realização das análises. As gravações 

serviram, tão somente, para que a pesquisadora não precisasse fazer anotações durante o 

desenrolar da entrevista, permitindo assim maior fluidez na conversação. 

Apesar da clara intenção de deixar espaço para que peculiaridades e elementos 

novos surgissem a partir de cada entrevistado, foram mantidos os mesmos eixos de modo 

a possibilitar que a análise das entrevistas fosse realizada seguindo um roteiro analítico 

(coding frame)193 e para permitir algumas comparações, aproximações e compreensão de 

padrões. Esse foi o principal motivo da escolha de um método que adotasse um roteiro 

pré-estabelecido e a opção pela condução de entrevistas semidirigidas, em oposição aos 

modelos abertos ou fechados por completo.194  

Para que se pudesse extrair elementos de discussão a partir das entrevistas, as falas 

dos entrevistados que faziam referência a um mesmo tópico foram apresentadas 

conjuntamente nos capítulos próprios.  

Os resultados foram organizados em cinco capítulos que abrangem temáticas 

distintas, mas complementares, para o estudo em questão. São eles: questões de contexto 

geral, quantitativo de agentes penitenciários e localização das unidades prisionais e seus 

impactos; espaços de uso exclusivo dos agentes prisionais; espaços de usos 

compartilhados com as pessoas privadas de liberdade; rotinas e procedimentos adotados 

no cotidiano prisional; e, por fim, o papel e a atuação dos agentes. Todos os subtemas 

apresentados correlacionam a atuação dos agentes penitenciários com a arquitetura 

prisional e focalizam a interação entre esses elementos. 

Ao mesmo tempo em que a pandemia da COVID-19 impediu que as entrevistas 

ocorressem de modo presencial, como planejado inicialmente, abriu-se a oportunidade de 

realização de uma quantidade maior de entrevistas em tempo, inclusive, menor – já que 

não foi necessário deslocamento – e também uma ampliação no rol de localidades de 

atuação dos agentes. Este elemento se mostrou extremamente positivo, por permitir uma 

 
193 CUNHA, Luciana Gross; GABBAY, Daniela Monteiro. Considerações gerais. In: CUNHA, Luciana 
Gross; GABBAY, Daniela Monteiro (Coords.). Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva: uma 
análise empírica. São Paulo: Saraiva, 2013. (Série Direito e Desenvolvimento). p. 36.  
194 O roteiro de entrevista utilizado encontra-se no Anexo I. 
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ampliação do escopo da pesquisa que pudesse captar as singularidades locais, 

identificando, ao mesmo tempo, tendências nacionais.  

Ao entrevistar agentes com atuação no Sistema Penitenciário Federal e em 14 

unidades da federação, houve um aumento do repertório que permitiu, tanto um olhar 

panorâmico sobre as questões, quanto a identificação de possíveis especificidades.  

Não se trata de uma pesquisa com caráter censitário. Não obstante, a abrangência 

nacional dessa pesquisa permitiu captar tendências e caminhos semelhantes e 

identificadores do Brasil.  

O Brasil conta com mais de 1.400 unidades prisionais, o que vale dizer que são 

mais de 1.400 formas de atuar; mais de 1.400 realidades distintas. Assim, qualquer forma 

de generalização tende a ser imprecisa, mesmo dentro do SPF, onde há apenas cinco 

unidades com adoção de procedimentos mais rígidos e pré-estabelecidos.  

Cada unidade prisional, ou ainda, cada plantão em cada unidade prisional, 

apresenta características próprias que as singularizam.195 Contudo, é possível, ao 

entrevistar um grupo tão diverso, identificar grandes linhas que estão presentes e 

subsistem de modo generalizado no país.  

Foram buscados critérios que pudessem, ao mesmo tempo, reduzir a presença de 

vieses nos respondentes, em razão da grande diversidade de perfis, e assegurar que as 

diversidades locais aparecessem: buscou-se paridade de gênero dentro os entrevistados, 

diversidade regional e estadual, tempo de carreira, unidades prisionais e postos de 

trabalho já ocupados. 

Por razões de ética em pesquisa, e para assegurar a segurança dos participantes, 

suas identidades foram preservadas.  

 

3.3.1 Preservação da identidade dos entrevistados 

 

Algumas estratégias para o resguardo da identidade dos entrevistados serão 

adotadas no momento de apresentação dos dados para impedir a identificação dos 

 
195 “[...] problema que é percebido no dia a dia de quem, por quaisquer motivos, visita as prisões brasileiras, 
qual seja, a ausência de um modelo de gestão que permita estabelecer padrões, critérios, procedimentos e 
estruturas organizacionais e operativas nas mais de 1400 unidades de encarceramento existentes em todo o 
território nacional, o que faz com que cada estabelecimento prisional seja administrado conforme os 
interesses, possibilidades, necessidades e inclinações de gosto da equipe dirigente local.” MELO, Felipe 
Athayde Lins de. O dispositivo penitenciário no Brasil: disputas e acomodações na emergência da gestão 
prisional. 2018. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. 
p. 117. 
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participantes e honrar o dever de sigilo e ética em pesquisa que regem o presente trabalho 

e a relação com os entrevistados:  

 

o Não identificação de nome ou característica peculiar: a mais evidente delas é 

a não identificação por nome ou apresentação de qualquer característica muito 

específica ou peculiar que possa levar à fácil identificação do participante.  

o Não identificação da unidade prisional ou posto de trabalho em que atuava no 

momento da entrevista: isso porque poderia se tratar de unidade prisional 

pequena ou um posto de trabalho com poucos agentes designados para o 

serviço naquele período.  

o Adoção do gênero masculino: foi utilizado o gênero masculino para todos os 

participantes, mesmo quando a entrevistada é uma agente feminina. Apesar de 

se ter uma amostra com equilíbrio de gênero (21 homens e 19 mulheres) deve-

se considerar que o número de agentes femininas é muito inferior ao de 

masculinos em todos os estados e a quantidade de unidades prisionais 

femininas são menores.  

 

A quantidade de agentes mulheres que trabalham em unidades masculinas também 

é pequena e designada para algumas funções específicas, como revista de visitantes, 

pertences, cartas e setor administrativo. Analogamente, o número de agentes masculinos 

atuando em unidades femininas é pequeno e destinado a funções específicas como 

muralha, guarita e portaria.  

Deve-se considerar, ainda, que o sistema prisional de algumas unidades 

federativas participantes da pesquisa é relativamente pequeno, onde há poucas ou apenas 

uma unidade feminina, o que também poderia levar à identificação das participantes se 

viesse a ser mencionado seu gênero e a unidade em que atuavam no momento das 

entrevistas. O mesmo princípio se aplica a unidades de regime semiaberto ou de maior 

nível de segurança.  

 

3.3.2 Abrangência e perfil dos entrevistados 

  

Este tópico destina-se a apresentar o perfil dos entrevistados, para que se tenha 

tanto uma visão geral do grupo de entrevistados como para que se possam observar suas 

diversidades. 
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 É evidente que é impossível eliminar totalmente os vieses decorrentes das 

características e situações específicas dos participantes. Não obstante, contemplar uma 

ampla gama de perfis no rol dos entrevistados permite reduzir, em certa medida, vieses 

que possam eventualmente decorrer de determinada característica pessoal, como gênero, 

raça/cor e idade ou de alguma característica profissional, como tempo de carreira, perfil 

e quantidade de unidades que já trabalhou, postos de trabalhos ocupados ou local de 

atuação.  

 

3.3.2.1 Gênero 

 

Buscou-se a paridade de gênero entre os entrevistados por se entender que o lugar 

de fala de homens e mulheres no sistema penitenciário é diferente e ambos devem ser 

incorporados nas discussões sobre arquitetura penal e sobre o papel exercido pelos 

agentes penitenciários. Homens e mulheres atuam em unidades prisionais de todas as 

naturezas no país, tanto em unidades masculinas quanto em femininas, ocupando 

diferentes postos de trabalho e executando papéis diversos e complementares. Sendo 

assim, não seria possível prescindir de um ou outro perfil para o alcance do objetivo 

proposto. Foram entrevistados 19 mulheres e 21 homens.  
 
Tabela 1 - Gênero dos entrevistados 

Mulheres Homens 

19 21 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

3.3.2.2 Raça/Cor 

 

O racismo estrutural é central para a compreensão da política criminal, tanto no 

que diz respeito à sua concepção quanto a sua execução, e para o entendimento das 

relações que se constituem no ambiente carcerário. A desigualdade social no país é muito 

grande e prejudica, principalmente, os negros. A atividade de agente penitenciário é a 

menos valorizada em termos salariais dentre as carreiras da segurança pública. Encontra-

se, ademais, grande quantidade de pessoas negras em seus quadros.  

No grupo de entrevistados, 28 pessoas se declararam pretas ou pardas e 13 se 

identificaram como brancas. 
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No survey nacional realizado com mais de quatro mil agentes prisionais, 49,7% 

se declararam brancos, 38,8% pardos e 9,4% pretos.196 

 
Tabela 2 - Raça dos entrevistados 

Preta ou 

parda 

Branca 

28 13 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

3.3.2.3 Idade 

 

Apenas dois entrevistados têm menos de 30 anos de idade (26 e 28 anos). E o mais 

velho tem 62 anos. O maior grupo, 18 participantes, se concentra nas idades entre 30 e 40 

anos, seguido por 14 participantes com idades entre 41 e 50 anos. A média de idade dos 

entrevistados é de 41 anos. 
 
Tabela 3 - Idade dos entrevistados 

26 - 30 

anos 

31 – 35 

anos 

36 - 40 

anos 

41 – 45 

anos 

46 – 50 

anos 

Mais de 

51 anos 

4 8 10 7 7 5 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

3.3.2.4 Tempo de carreira 
 

O grupo de entrevistados apresenta larga experiência no exercício da função no 

que se refere ao tempo de carreira. Os entrevistados têm entre dois e 38 anos de carreira. 

A média é de 13 anos de carreira. Vê se que os sujeitos entrevistados têm, em geral, 

grande experiência profissional e vivenciaram diversas situações e alterações nas 

dinâmicas prisionais importantes para a presente tese. A maior parte dos entrevistados, 

26, têm mais de 10 anos de carreira, ou seja, estão no grupo chamado de “velha 

guarda”. 197 

 
196 BRAGA, Ana Gabriela Mendes et al. Relatório final da Pesquisa Diagnósticos dos Serviços 
Prisionais no Brasil (Região NE). Chamada Pública PNPD 097/2014 no âmbito do Subprograma de 
Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional – PNPD do Programa de Mobilização de Competência 
Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento – PROMOB. Não publicado. 
197 É muito comum que os agentes penitenciários façam uma distinção entre os profissionais “novatos” e 
da “velha guarda”. De acordo com Letícia Chaves Monteiro, os “novatos” têm até 10 anos de carreira e os 
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Tabela 4 - Tempo de carreira dos entrevistados 

Anos de 

carreira 

2 – 5  6 – 10  11 – 15  16 – 20  21 – 25  26 – 30  Mais de 

30  

Quantidade 

participantes 

 

6 10 14 3 4 3 1 

 FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

3.3.2.5 Unidades prisionais e funções exercidas  

 

O grupo de entrevistados apresenta larga experiência no exercício da função, tanto 

no que se refere à quantidade de unidades prisionais em que já atuaram quanto aos postos 

de trabalho que ocuparam. Essa amplitude de experiência alarga a possibilidade de 

conhecer o universo prisional e abre mais espaço para que tendências possam ser 

observadas.  

Vistos em conjunto, os entrevistados trabalharam em, ao menos, 68 unidades 

prisionais de todos os regimes de cumprimento de pena, incluindo hospital de custódia e 

tratamento, assim como unidades masculinas, femininas e mistas.  

Este grupo de agentes e ex-agentes penitenciários entrevistados já atuou em, ao 

menos, 38 postos diferentes de trabalho, o que também ressalta o grau de experiência e 

vivências variadas enfrentadas por esses atores. Estes cargos incluem, mas não se limitam 

a cargos de gestão, tais como direção geral de unidade prisional, cargos na Secretaria 

responsável pela administração prisional estadual, chefia de plantão, diretorias de 

segurança e disciplina, de trabalho, de inclusão social, ouvidoria e atuação sindical. Todos 

os postos de trabalho operacionais, diretamente relacionados à atividade de custódia 

também foram ocupados pelos entrevistados, tais como pavilhão, enfermaria, oficina de 

trabalho, castigo, portaria, tranca, trânsito interno, muralha e revista de visitantes e 

objetos. Outros cargos, como corregedoria, setor de alternativas penais e inteligência 

também foram ocupados pelos entrevistados.  

 

 
da “velha guarda” mais de 10 anos (MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre 
os significados, a vulnerabilidade e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 38). 
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3.3.3 Distribuição espacial 

  

O critério de distribuição regional foi buscado para que todas as regiões da divisão 

política do país fossem abrangidas.  

A opção pela inclusão do Sistema Penitenciário Federal se deu por entender que 

o sistema penitenciário nacional, de competência estadual, em muito se apoia no sistema 

federal para gerir crises. Ademais, é um modelo que aparece em diversas entrevistas como 

alvo de cobiça. Soma-se a isso o fato dos treinamentos oferecidos pelo DEPEN serem de 

alta relevância para os agentes penitenciários de um modo geral e serem formatados para 

o funcionamento nas unidades federais tidas, por eles, como paradigmáticas.  

 

3.3.3.1 Distribuição por regiões  

 

Foram entrevistados agentes e ex-agentes penitenciários em todas as regiões 

político-administrativas do Brasil, conforme a distribuição abaixo.  
 
Tabela 5 - Distribuição regional dos entrevistados 

Região Sul Sudeste Nordeste Centro 

Oeste 

Norte Sistema 

Penitenciário 

Federal 

Quantidade 

participantes 

7 14 7 5 6 2 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

3.3.3.2 Distribuição por Unidades Federativas 

 

A seguir, apresenta-se a distribuição dos entrevistados por unidade federativa.  
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Tabela 6 - Distribuição dos entrevistados por unidade federativa dos entrevistados 
UF Quantidade de entrevistados 

AP 3 

BA 3 

DF 1 

ES 2 

MA 2 

MG 2 

MS 2 

MT 2 

PE 2 

PR 4 

RO 3 

RS 2 

SC 1 

SP 10 

SPF 2 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Foram entrevistadas mais pessoas do estado de São Paulo por ser o maior estado 

da federação em termos de agentes prisionais, pessoas privadas de liberdade e unidades 

prisionais, além de ser o estado em que a pesquisadora tem mais acesso em razão de nele 

residir.  

É importante registrar que não foi possível entrevistar nenhum dos agentes 

prisionais do estado do Amazonas em razão do contrato de terceirização que eles detêm 

com a empresa que os contrata.198 Ademais, também foi feito contato com agentes do Rio 

de Janeiro e Pará, que não aceitaram participar da pesquisa. 

 

3.3.4 Contexto de atuação dos entrevistados 

 

Para a compreensão do alcance da pesquisa de campo realizada, é importante 

localizar os sujeitos entrevistados em seus contextos de atuação. Alguns elementos 

 
198 Para saber mais sobre os agentes prisionais terceirizados do Amazonas, cf. SIQUEIRA, Ítalo Barbosa 
Lima. “Aqui ninguém fala, escuta ou vê”: relatos sobre o cotidiano profissional dos agentes de segurança 
penitenciária em Manaus. 2016. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade Federal do 
Amazonas, Manaus, 2016. 
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considerados essenciais para este panorama serão apresentados abaixo, sempre com 

referência ao contexto mais amplo que é a realidade brasileira como um todo. 

 

3.3.4.1 Quantidade de unidades prisionais  

 

O Brasil tem 1.443 estabelecimentos prisionais, incluindo masculinos, femininos, 

mistos e dos diversos regimes de cumprimento de pena, bem como os destinados a 

pessoas que ainda estão respondendo ao processo. As unidades federativas e o SPF que 

tiveram agentes penitenciários participando na pesquisa correspondem a 997 deste total, 

ou seja, 69% do parque penitenciário nacional, em termos de quantidade de 

estabelecimentos.199 
 

Tabela 7 - Quantidade de estabelecimentos penais por gênero e unidade da federação de atuação dos 
entrevistados 

UF Quantidade 

estabeleciment

os penais 

masculinos  

Quantidade 

estabelecimento

s penais 

femininos  

Quantidade 

estabelecimento

s penais mistos 

Quantidade 

estabelecimento

s penais 

AP 4 1 3 8 

BA 15 1 9 25 

DF 6 0 2 8 

ES 29 3 3 35 

MA 47 1 5 53 

MG 128 14 87 229 

MS 31 9 2 42 

MT 41 6 2 49 

PE 67 5 1 73 

PR 44 3 22 69 

RO 29 3 17 49 

RS 74 5 33 112 

SC 42 5 5 52 

SP 160 21 7 188 

 
199 BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. Acesso em 18 abr. 2021. 
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SPF 5 - - 5 

Total 722 77 198 997 

Brasil 1.063 115 265 1.443 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM BRASIL. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 
PENITENCIÁRIAS. JUNHO DE 2020. 
 

3.3.4.2 Quantidade de servidores em atividades de custódia  

  

Os servidores em atividade de custódia no Brasil são 88.367. Nas unidades 

federativas participantes da pesquisa e no SPF, somados, são 71.339. Ou seja, as unidades 

federativas de atuação dos agentes penitenciários participantes da pesquisa correspondem 

a 81% do total de servidores de custódia do país.200 

 Esse dado engloba os agentes efetivos, comissionados, temporários e 

terceirizados. Para compreender esse dado deve-se lembrar que este inclui a quantidade 

de servidores contratados para tal finalidade, mas muitos estão em licença, férias ou em 

desvio de função, inclusive para funções administrativas da própria unidade prisional.  

 
Tabela 8 - Quantidade de servidores em atividade de custódia por gênero e unidade da federação de atuação 
dos entrevistados 

UF Quantidade 

servidores masculinos 

em atividade de 

custódia 

Quantidade 

servidoras 

femininos em 

atividade de 

custódia 

Quantidade 

servidores em 

atividade de 

custódia 

AP 265 119 384 

BA 2.167 524 2.691 

DF 922 370 1.292 

ES 2.160 491 2.651 

MA 2.626 316 2.942 

MG 12.988 2.291 15.279 

MS 818 346 1.164 

MT 1.420 597 2.017 

 
200 BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. Acesso em 18 abr. 2021. 
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PE 853 193 1.046 

PR 2.679 388 3.067 

RO 1.660 276 1.936 

RS 2.634 984 3.618 

SC 2.544 688 3.232 

SP 25.372 3.648 29.020 

SPF 831 169 1.000 

Total 59.939 11.400 71.339 

Brasil 74.124 14.243 88.367 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM BRASIL. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 
PENITENCIÁRIAS. JUNHO DE 2020. 
 

3.3.4.3 População carcerária 

 

A população prisional brasileira era de 759.518 pessoas em junho de 2020. A 

população prisional das unidades federativas participantes da pesquisa totalizava 559.248 

neste ano. Somando o Sistema Penitenciário Federal, a pesquisa chegou a abranger 

unidades federativas em que a população carcerária alcançava 559.916 pessoas presas, o 

que correspondia a 74% de todas as pessoas privadas de liberdade do país.201 

 
Tabela 9 - População carcerária por unidade da federação de atuação dos entrevistados 

UF Pop. carcerária 

AP 2.752 

BA 15.752 

DF 16.203 

ES 23.569 

MA 12.241 

MG 62.984 

MS 19.525 

MT 15.892 

PE 33.078 

PR 61.540 

 
201 BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. Acesso em 18 abr. 2021. 



90 
 

 
 

RO 13.205 

RS 38.901 

SC 23.486 

SP 220.120 

SPF 668 

Total 559.916 

Brasil 759.518 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM BRASIL. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 
PENITENCIÁRIAS. JUNHO DE 2020. 
 

3.3.4.4 Capacidade do sistema penitenciário 

 

Também é importante, para o objeto de estudo da presente tese, situar a amplitude 

do trabalho de campo realizado no contexto da estrutura do sistema penitenciário, uma 

vez que se está analisando a relação entre dois elementos constitutivos dessa estrutura: o 

espaço físico representado pela arquitetura prisional e os recursos humanos, 

representados pelos agentes penitenciários. 

A capacidade do sistema penitenciário representa o tamanho para o qual foi 

projetado, o que impacta diretamente na função dos agentes e na arquitetura prisional. 

O país tinha 511.405 vagas em junho de 2020 e a soma das unidades federativas 

abrangidas pela pesquisa totalizava, no mesmo período, 376.664, o que correspondia a 

74% do total de vagas disponíveis no país, em 2020.  Acrescem-se a esse total as 1.040 

vagas disponíveis nas cinco unidades do Sistema Penitenciário Federal.202 

 
Tabela 10 - Capacidade do sistema penitenciário por unidade da federação de atuação dos entrevistados 

UF Vagas 

AP 3.392 

BA 13.051 

DF 14.719 

ES 15.075 

MA 11.007 

 
202 O SPF opera com o limite de 70% do número de vagas preenchidas, para ter a possibilidade de receber 
presos do sistema penitenciário estadual às pressas em casos de crises ou emergência. (BRASIL. 
Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: Ministério da Justiça 
e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. Acesso em 18 abr. 2021). 
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MG 41.993 

MS 10.386 

MT 13.457 

PE 13.739 

PR 31.425 

RO 7.877 

RS 32.300 

SP 147.963 

SC 20.280 

SPF 1.040 

Total 377.704 

Brasil 511.405 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM BRASIL. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 
PENITENCIÁRIAS. JUNHO DE 2020. 
 
3.3.4.5 Taxa de ocupação 

  

A taxa de ocupação é a proporção entre o número de pessoas presas e o número 

de vagas ofertadas pelo Estado. É a relação preso/vaga. No caso brasileiro, a situação da 

superlotação é aterradora.  

 Esse dado é importante para a contextualização do grupo pesquisado, já que a 

arquitetura penal é elemento fundamental para a definição da capacidade do sistema, 

sendo a atuação dos agentes penitenciários diretamente impactada pelas condições dos 

espaços e especialmente pelo contingente de pessoas presas que devem não apenas 

custodiar e vigiar, como também lhes assegura o acesso aos direitos previstos em lei. 

 O quadro abaixo, por si só, indica um elevado grau de superlotação, o que 

evidentemente se reflete em grande dificuldade para que o agente possa desenvolver seu 

trabalho. O único estado que não apresentava superlotação, de acordo com os dados de 

junho de 2020, é o Amapá.203 

 
203 O dado correspondente a dezembro de 2019, indicava uma taxa de ocupação de 178%. (BRASIL. 
SISDEPEN. Relatório analítico. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública, Departamento 
Penitenciário Nacional, Dezembro de 2019. Disponível em: 
http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/. Acesso em: 21 fev. 2021; 
BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: Ministério 
da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. Acesso em: 18 abr. 2021). 

http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/
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 O Sistema Penitenciário Federal segue lógica diversa, já que o modelo de 

cumprimento de pena é extremamente severo e restritivo, destinando-se apenas a isolar 

lideranças e presos de alta periculosidade, a pedido dos estados. Ademais, opera com uma 

taxa de reserva, para que possa socorrer os estados em momentos de crises.  

 
Tabela 11 - Taxa de ocupação do sistema penitenciário por unidade da federação de atuação dos 
entrevistados 

UF Taxa de ocupação 

AP 81% 

BA 121% 

DF 110% 

ES 156% 

MA 111% 

MG 150% 

MS 188% 

MT 117% 

PE 241% 

PR 196% 

RO 168% 

RS 120% 

SC 116% 

SP 149% 

SPF 64% 

Brasil 148,5% 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM BRASIL. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 
PENITENCIÁRIAS. JUNHO DE 2020. 
 

3.3.4.6 Taxa de encarceramento 

 

A taxa de encarceramento revela um dos mais importantes aspectos da política 

criminal e de segurança pública adotada pelo ente federativo. 

A taxa de encarceramento nacional era de 358,68/100.000 habitantes em junho de 

2020. Das unidades federativas compreendidas na pesquisa de campo, há oito unidades 

federativas abaixo da média, Amapá; Bahia; Distrito Federal; Maranhão; Minas Gerais; 
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Pernambuco; Rio Grande do Sul; e Santa Catarina e seis unidades federativas acima, 

Espírito Santo; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Paraná; Rondônia; e São Paulo.204 

A inclusão de dois estados com taxa de encarceramento muito abaixo da média 

nacional (Bahia com 105,5/100.000 habitantes e Maranhão com 172/100.000 habitantes) 

e de dois estados com uma taxa muito acima ( Mato Grosso com 694,5/100.000 habitantes 

e Rondônia com 735,05/100.000 habitantes), permite a visão de um amplo espectro 

analítico que navega por realidades distintas ao mesmo tempo que incluiu quatro estados 

que apresentavam taxa de encarceramento muito próxima da média nacional: Amapá 

(319,3/100.000 habitantes); Pernambuco (343,9/100.000 habitantes); Rio Grande do Sul 

(340,5/100.000 habitantes)204; e Santa Catarina (323,8/100.000 habitantes).205  

 
Tabela 12 - Taxa de encarceramento por 100.000 habitantes por unidade da federação de atuação dos 
entrevistados 

UF Taxa de 

encarceramento/100.000 

habitantes 

AP 319,3 

BA 105,5 

DF 530,3 

ES 579,9 

MA 172,0 

MG 295,8 

MS 694,9 

MT 450,6 

PE 343,9 

PR 534,3 

RO 735,0 

RS 340,5 

SC 323,8 

SP 475,5 

 
204 BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. Acesso em 18 abr. 2021. 
205  BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. Acesso em 18 abr. 2021. 
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SPF - 

Brasil 358,68 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM BRASIL. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 
PENITENCIÁRIAS. JUNHO DE 2020. 
 

3.3.5 Fatos relevantes sobre o momento da realização da pesquisa de campo  

 

Alguns fatos marcaram o momento da realização das entrevistas. É importante 

evidenciá-los para que se possa compreender a situação específica que estava sendo 

vivenciada pelos participantes. Os elementos que serão descritos abaixo foram citados 

pelos próprios entrevistados como algo que não poderia ser dissociado da interpretação 

de suas falas.  

O primeiro elemento a ser destacado é a pandemia da COVID-19 que acometeu o 

mundo em 2020. Este fator influenciou a realização da pesquisa em alguns aspectos 

bastante concretos. Foram elementos citados pelos entrevistados, seja no que tange às 

mudanças de rotinas e protocolos, seja quanto a forma como Estado ou eles próprios 

estavam lidando com a situação dentro das unidades prisionais. 

O cronograma de trabalho teve que ser ajustado, pois o fechamento das atividades 

presenciais no Brasil coincidiu com o momento em que seria iniciada a pesquisa de 

campo. Por mais que esta pesquisadora tenha feito esforços para realizar agendamentos 

online, os potenciais entrevistados recusavam, pois estavam extremamente preocupados 

com a sua própria saúde e a realidade do impacto na saúde das pessoas privadas de 

liberdade sob sua custódia. 

Com a reorganização do cronograma e a etapa de realização das entrevistas 

passando a acontecer no 2º semestre de 2020, os potenciais entrevistados consentiram em 

participar, mas alguns desafios ainda se mantiveram, especialmente em casos que se havia 

realizado o agendamento, mas a pessoa veio a contrair COVID, ou algum familiar seu.  

Para além da pandemia, exatamente quando estavam sendo realizadas as 

entrevistas com agentes penitenciários do Amapá, o final de semana anterior havia sido 

marcado pela morte de 11 pessoas fora dos presídios, em razão de brigas de facção.206 

 
206 COUTINHO, Caio. ‘Efeito dominó’, diz polícia sobre conflito que provocou quase 10 homicídios em 
16 horas. G1 AP, 14 set. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2020/09/14/efeito-
domino-diz-policia-sobre-conflito-de-faccoes-que-provocou-quase-10-homicidios-em-16-horas.ghtml. 
Acesso em: 28 fev. 2021. 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2020/09/14/efeito-domino-diz-policia-sobre-conflito-de-faccoes-que-provocou-quase-10-homicidios-em-16-horas.ghtml
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2020/09/14/efeito-domino-diz-policia-sobre-conflito-de-faccoes-que-provocou-quase-10-homicidios-em-16-horas.ghtml
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O estado do Pará estava enfrentando uma realidade bastante difícil com um 

“salve” para o Comando Vermelho matar agentes prisionais207, e esta foi a razão 

apresentada pelos potenciais entrevistados para não consentirem em participar.   

 Ademais, o Sistema Penitenciário Federal também enfrentou situação bastante 

dramática com a morte de um dos presos, Elias Maluco.208 

  

 
207 FELICE. Gabriel. Líder do Comando Vermelho no Pará é preso em Sete Lagoas. Estado de Minas 
Gerais, 29 set. 2020. Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/09/23/interna_gerais,1188093/lider-do-comando-
vermelho-no-para-e-preso-em-sete-lagoas.shtml. Acesso em: 21 fev. 2021.  
208 TAJRA, Alex; COSTA, Flávio; JOZINO, Josmar; BARRETO FILHO, Herculano. Traficante Elias 
Maluco é encontrado morto em presídio federal. UOL. 22 set. 2020. Disponível em:  
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/09/22/traficante-elias-maluco-e-encontrado-
morto-em-presidio-federal.htm . Acesso em: 21 fev. 2021. 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/09/23/interna_gerais,1188093/lider-do-comando-vermelho-no-para-e-preso-em-sete-lagoas.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/09/23/interna_gerais,1188093/lider-do-comando-vermelho-no-para-e-preso-em-sete-lagoas.shtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/09/22/traficante-elias-maluco-e-encontrado-morto-em-presidio-federal.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/09/22/traficante-elias-maluco-e-encontrado-morto-em-presidio-federal.htm
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PARTE II: ARQUITETURA PENAL, AGENTES 

PENITENCIÁRIOS E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

A Parte II do presente trabalho conta com três capítulos, que abordam questões 

relativas aos principais elementos de análise empreendida: arquitetura penal e agentes 

penitenciários; sempre orientando as discussões no referencial da reintegração social. Os 

temas apresentados são essenciais para a proposta deste trabalho, porque servem para 

explicitar o partido teórico adotado e permitem compreender a postulação da tese.  

Esta etapa do trabalho parte do entendimento de que a arquitetura penal é 

relacional e expressa a política criminal, bem como conforma as interações possíveis de 

serem realizadas em determinado local. Sendo assim, é tratada na presente tese como 

espaço dramatúrgico, em razão do protagonismo que assume nas interações com os atores 

do drama carcerário. 

O Capítulo 4 situa a arquitetura penal brasileira no tempo e no espaço presente. 

Para tanto, faz uma apresentação geral dos principais modelos arquitetônicos adotados no 

Brasil, e sua correlação com os modelos adotados pela história da arquitetura penal e em 

outros países.  

O Capítulo 5 trata criticamente das normativas internacionais e nacionais 

referentes à arquitetura penal, em sua correlação com a reintegração social. Considera as 

diretrizes como aspectos fundamentais, já que são expressões públicas da orientação 

político criminal em termos de arquitetura penal.  

O Capítulo 6 discute o papel dos agentes penitenciários, enquanto atores situados 

e protagonistas das tramas carcerárias, e sugere o conceito de segurança dinâmica como 

modelo que possibilita a conciliação entre o papel de guardião da segurança e de 

propulsor da reintegração social. Tal modelo é bem-sucedido em outros países por 

amplificar a segurança das unidades prisionais ao deslocar a reintegração social para o 

primeiro plano. 

Essa leitura multifacetada e interdisciplinar permite que se centre o olhar para 

determinadas relações que impactam todo o sistema prisional, o que será aprofundado na 

Parte III, a partir da perspectiva dos próprios agentes prisionais entrevistados. 

 

  



97 
 

 
 

CAPÍTULO 4: MARCOS E MODELOS EM ARQUITETURA PENAL  
 

As prisões nem sempre foram a principal forma de punir adotadas pelas 

sociedades. A pena de prisão ganha protagonismo e é elevada à posição de sanção a partir 

do século XVII, 209 deixando de ser utilizada apenas como passagem e espera pelo 

julgamento. As sociedades decidiram inverter a lógica então vigente: anteriormente, os 

processos eram sigilosos e a punição era pública. A inversão fez com que os processos 

fossem públicos e as punições ocorressem longe das vistas da população. O banimento, o 

trabalho forçado em galé, o degredo e o confisco das propriedades dos acusados eram 

algumas das punições que antecederam a primazia da prisão como forma punitiva.210 

Angela Davis faz importantes questionamentos sobre os motivos que levaram à adoção 

da pena privativa de liberdade e os motivos da sua utilização em grande escala hoje. 
 
O encarceramento, entretanto, acabou por se tornar a pena em si, 
fazendo surgir uma distinção entre o aprisionamento como punição e a 
detenção antes do julgamento ou até a aplicação da pena. O processo 
por meio do qual o encarceramento se tornou a maneira primária de 
punição imposta pelo Estado estava intimamente relacionado à 
ascensão do capitalismo e ao surgimento de um novo conjunto de 
condições ideológicas. Essas novas condições refletiram a ascensão da 
burguesia como a classe social cujos interesses e aspirações 
patrocinaram novas ideias científicas, filosóficas, culturais e populares. 
É, portanto, importante compreender que a prisão como a conhecemos 
não surgiu no palco histórico como a forma suprema e definitiva de 
punição. Foi simplesmente — embora não devamos subestimar 
a complexidade desse processo — o que fazia mais sentido em 
determinado momento da história. Deveríamos, portanto, nos perguntar 
se um sistema que estava intimamente relacionado com um conjunto 
específico de circunstâncias que predominaram durante os séculos 
XVIII e XIX pode continuar reinando absoluto no século XXI.211  

 

É sempre importante situar os movimentos históricos em seu contexto político, 

econômico e social. A arquitetura penal não pode ser compreendida dissociada desse 

entorno, já que é uma das importantes expressões da política criminal e os ideais punitivos 

dos períodos a que correspondem. Assim, olhar para as edificações é olhar para um 

momento histórico. Abordaremos, primeiro, o panorama histórico internacional 

 
209 Cf. Figura síntese da evolução histórica da arquitetura prisional no mundo em: CORDEIRO, Suzann. 
Até quando ainda faremos relicários? A função social do espaço penitenciário. Revisado e Ampliado. 3. 
ed. Maceió: edição da autora, 2017. p. 58. 
210 DAVIS, Angela. Estarão as Prisões Obsoletas? Tradução: Marina Vargas. 1. ed. Rio de Janeiro: Difel, 
2018. Edição Kindle. Posição 584. 
211 Ibidem, posições 602-608. 
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destacando os principais marcos no tema, para, a seguir, apresentar a realidade brasileira 

em suas particularidades. 

 

4.1 MARCOS INTERNACIONAIS EM ARQUITETURA PENAL 

 

De início, a sanção de privação de liberdade estava associada à ideia de penitência 

religiosa.  
 
Durante muitos séculos, a perspectiva arquitetônica com finalidade 
prisional permaneceu negligenciada, de modo que as prisões eram 
instaladas, de forma improvisada, em edificações pré-existentes como 
palácios, castelos, igrejas, conventos, edificações e fortes militares, 
torres e portões de guarda de algumas cidades.212  

 

Segundo Guilherme Barbosa, três unidades prisionais construídas no século XVIII 

são importantes marcos na arquitetura penal, pois os elementos arquitetônicos 

continuaram a ser utilizados nos séculos XIX e XX.  São elas a casa de correção de San 

Michelle (em Roma, na Itália), a casa de correção de Milão (Itália) e a casa de correção 

de Ghent (Bélgica).213 

No século XVIII, especialmente na Inglaterra, ocorre o importante movimento de 

reforma e humanização das prisões. O principal expoente desse movimento foi John 

Howard, que publicou quatro obras descrevendo as unidades prisionais que visitou em 

toda Europa. Como regra, Howard descreve unidades completamente insalubres. 

Esse movimento é muito importante para a história da arquitetura penal, pois passa 

a problematizar a questão espacial e estrutural dos locais de cumprimento de pena e, é a 

partir de então que “[...] as questões de ordem funcional e espacial assumem nova 

importância, estimulando o desenvolvimento dos primeiros processos projetuais de 

aperfeiçoamento da arquitetura prisional.”214  

Howard faz cinco proposições principais para a reforma penal: (i) as unidades 

prisionais devem ser construídas em local adequado, prioritariamente afastada das 

cidades; (ii) saneamento básico e cuidados de higiene deveriam ser garantidos; (iii) os 

blocos de celas deveriam ter a forma quadrada ou retangular em arcadas, de modo a 

 
212 BARBOSA, Guilherme Lopes. Vidas encerradas: uma análise da arquitetura penitenciária brasileira à 
luz da criminologia crítica. 2020. Dissertação (Mestrado em Criminologia) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. p. 46. 
213 Ibidem, p. 49-53. 
214 CORDEIRO, Suzzan. Até quando ainda faremos relicários? A função social do espaço penitenciário. 
Revisado e Ampliado. 3. ed. Maceió: edição da autora, 2017. p. 58. 
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assegurar a existência de pátios para a prática de exercícios; (iv) deveria ser assegurada a 

separação entre os presos por sexo, idade e natureza do crime; e (v) as unidades deveriam 

ter segurança e facilidade de supervisão.215  

As ideias de Howard acabam por estimular a aprovação do Penitentiary Act, em 

1779, “[...] legislação que pela primeira vez na história, introduziu uma política pública 

relativa ao estado das prisões.”216 Nesse momento, a arquitetura passa a ser importante 

para atender as demandas do movimento de reforma. 
 
Em um cenário tal, a arquitetura prisional, passou a oferecer respostas 
específicas às demandas dos reformadores, as quais traduzidas em três 
gêneros relativos ao tipo das edificações prisionais: retangulares ou não 
radiais, circulares ou poligonais e radiais, sendo que estas últimas 
prevaleceram amplamente no século XIX. Quanto aos materiais, o uso 
do ferro fundido, cujo preço havia decaído no período, ganha especial 
importância nos projetos das prisões, passando a ser empregado nas 
barras, portas, batentes e até mesmo no chão e nas paredes.217 

 

O século XIX é importante marco para a compreensão da história da arquitetura 

penal, mais especificamente com a criação do modelo panóptico por Jeremy Bentham. 

Este modelo tem como característica principal a forma radial e a localização da torre de 

controle no centro, de modo que possibilitasse que apenas um guarda fosse capaz de vigiar 

todos os presos. Tal forma não permite que os presos vejam o guarda, criando a sensação 

de estarem sempre sendo observados, mesmo quando não o estão de fato.  

O objetivo era utilizar a arquitetura como meio para concretizar o princípio da 

inspeção, aplicável a qualquer tipo de estabelecimento.218 Essa forma arquitetônica traria 

a dimensão real do ideal disciplinar, por meio da vigilância constante – mesmo quando 

não se estava sendo vigiado de fato. Embora nenhuma unidade tenha sido construída de 

acordo aos exatos parâmetros por ele projetados, serviu de inspiração para inúmeras 

unidades prisionais pelo mundo. 

Davis, ao refletir sobre os movimentos liderados por Howard e Bentham, associa 

os modelos prisionais com o fortalecimento do capitalismo: 
 
Se combinarmos a ênfase dada por Howard à autorreflexão disciplinada 
com as ideias de Bentham no que diz respeito à tecnologia de 

 
215 BARBOSA, Guilherme Lopes. Vidas encerradas: uma análise da arquitetura penitenciária brasileira à 
luz da criminologia crítica. 2020. Dissertação (Mestrado em Criminologia) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. p. 56. 
216 Ibidem, p. 56. 
217 Ibidem, p. 57-58. 
218 Ibidem, p. 59. 
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internalização projetada para introduzir a vigilância e a disciplina na 
esfera de ação de cada prisioneiro, poderemos começar a enxergar como 
esse conceito da prisão tinha implicações abrangentes. As condições de 
possibilidade dessa nova forma de punição estavam fortemente 
ancoradas em uma época histórica durante a qual a classe trabalhadora 
precisava ser constituída como um exército de indivíduos 
autodisciplinados capazes de realizar o trabalho industrial necessário 
para o sistema capitalista em desenvolvimento.219  

 

Dois outros modelos são sempre lembrados pela influência que exercem até hoje 

quando o assunto é arquitetura penal e são tratados por Michel Foucault na quarta parte 

da sua célebre obra “Vigiar e Punir”.220  O modelo de isolamento absoluto que ficou 

conhecido como Sistema da Filadélfia (EUA), implementado em 1790 que, em termos 

arquitetônicos, apresentou a disposição de celas com janelas para o exterior da unidade e 

portas para um corredor interno central (como na casa de correção de San Michelle) em 

blocos radiais (como a casa de correção de Ghent). E o modelo de Auburn (Nova Iorque, 

EUA) que permitia que o trabalho e as refeições fossem realizadas em coletivo, porém 

sempre em silêncio absoluto, e isolamento celular a noite, implementado em 1821.221  
 
O sistema auburniano prevaleceu nos Estados Unidos, onde sua 
arquitetura foi amplamente replicada no século XIX em prisões com 
três a cinco andares, contendo entre 150 e 250 celas. Já o sistema 
pensilvânico, de um modo geral, estabeleceu-se na Inglaterra e, em 
seguida, nos demais países industrializados europeus. [...] 
É neste cenário de escassez de mão de obra, somada à dificuldade 
progressiva quanto à importação de escravos, que o sistema auburniano 
acaba por triunfar nos Estados Unidos. A par disto, não há dúvidas que 
o custo mais elevado do sistema pensilvânico, sua incapacidade de lidar 
com as frequentes superlotações (dada a demanda de isolamento 
integral) e os clamores humanitários contra o massacre psicológico que 
exercia sobre os presos tiveram sua parcela de contribuição para a 
hegemonia do sistema auburniano nos Estados Unidos.222 

 

Na primeira metade do século XIX, surge o embrião do sistema progressivo da 

pena que utilizamos até hoje. Foram dois principais modelos que fracionavam o 

cumprimento da pena em etapas que diferiam em acesso a direitos ou em local de 

cumprimento de pena: o modelo inglês de 1846 e o irlandês de 1835 – sendo que este 

 
219 DAVIS, Angela. Estarão as Prisões Obsoletas? Tradução: Marina Vargas. 1. ed. Rio de Janeiro: Difel, 
2018. Edição Kindle. Posição 657. 
220 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete. Petrópolis: 
Vozes, 1987. 
221 BARBOSA, Guilherme Lopes. Vidas encerradas: uma análise da arquitetura penitenciária brasileira à 
luz da criminologia crítica. 2020. Dissertação (Mestrado em Criminologia) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. p. 62. 
222 Ibidem, p. 67-68. 
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último inspira o modelo brasileiro.223 O Sistema de Montesino da Espanha, 1934, cria a 

forma de trabalho remunerado e na Suíça uma forma com prisão semiaberta com trabalho 

ao ar livre e remuneração com vigilância reduzida em área rural.224 

Por fim, fundamental para a compreensão da temática no Brasil é o modelo da 

prisão Wormwood Scrubs (1874, Londres, Inglaterra) e de Fresnes (1894-1898, França), 

que adotaram a planta arquitetônica que ficou conhecida como poste telegráfico ou 

espinha de peixe – amplamente utilizada no Brasil atualmente. 

É importante registrar que durante todo o desenvolvimento histórico da arquitetura 

penal pelo mundo – especialmente na Europa e nos EUA – modelos de prisões abertas 

também eram utilizados e testados. Destacam-se às experiências inglesas da década de 

1930 com o Instituto Correcional para Jovens e a Prisão de New Hall Camp. Essas prisões 

abertas arejaram a mentalidade da época ao aumentarem o contato das pessoas em 

privação de liberdade com o mundo exterior.225 

 

4.1.1 Marcos internacionais na arquitetura penal de unidades femininas 

 

No que diz respeito à história da constituição das prisões, do sistema punitivo e 

da arquitetura prisional, é fundamental que se apresente uma perspectiva de gênero.  

Antes de as mulheres serem detentoras de direitos e passarem, como 

consequência, a serem punidas com a privação de liberdade, os presos, por esta razão 

principal, eram homens 226 

Os castigos corporais e físicos eram comuns antes da prisão assumir o papel 

central como forma de punição. Angela Davis traça o paralelo entre os castigos físicos e 

corporais impostos pelo Estado e as agressões físicas a mulheres nos espaços 

 
223 No sistema inglês privilegiava a boa conduta ou o rendimento no trabalho. Desta forma, a pena a ser 
cumprida dependia do comportamento de cada indivíduo. No sistema irlandês a duração da pena era 
dividida em frações que gradativamente diminuíam a rigidez do regime imposto, começando pelo 
isolamento celular, avançando para uma etapa com trabalho coletivo, semiliberdade e, por fim, liberdade 
vigiada. (FERREIRA, Carlos Lélio Lauria; VALOIS, Luís Carlos. Sistema Penitenciário do Amazonas. 
Curitiba: Juruá, 2006. p. 42-43). 
224 Para um panorama mais completo sobre a história da arquitetura penal desde a Antiguidade, cf. 
BARBOSA, Guilherme Lopes. Vidas encerradas: uma análise da arquitetura penitenciária brasileira à luz 
da criminologia crítica. 2020. Dissertação (Mestrado em Criminologia) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
225 VAZ, Oscar de Vianna. A pedra e a lei. 2005. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 
Escola de Arquitetura, UFMG. Belo Horizonte, 2005. p. 80. 
226 DAVIS, Angela. Estarão as Prisões Obsoletas? Tradução: Marina Vargas. 1. ed. Rio de Janeiro: Difel, 
2018. Edição Kindle. Posição 634. 
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domésticos.227  

As poucas mulheres que eram condenadas a penas de prisão, as cumpriam em 

unidades destinadas aos homens. Na realidade, a história da arquitetura penal é 

amplamente masculina, de modo que não se deteve a pensar em formas mais adequadas 

para abrigar as mulheres.  

São muito mais recentes na história unidades exclusivamente femininas, mas é 

muito comum que sejam utilizadas edificações que haviam sido construídas para a 

punição de homens ou até mesmo edifícios que antes tinham destinação diversa sem que 

adaptações específicas fossem realizadas.228 

O movimento pela reforma penal encampada por Howard não apresentava 

medidas destinadas às mulheres, por exemplo. Nos EUA, os reformadores Quakers 

tomaram a liderança na campanha para que se instituíssem prisões separadas para 

mulheres.229 O importante movimento reformador que tinha como pauta a separação de 

mulheres e homens em unidades distintas combatia a ideia de que as mulheres não 

poderiam ser corrigidas se fossem adotados métodos de punição e reabilitação que 

considerassem o gênero de forma diferente.  
 
Mudanças arquitetônicas, regimes domésticos e uma equipe de guardas 
inteiramente feminina foram implementados no programa de reforma 
proposto pelos reformadores, e, por fim, as prisões femininas acabaram 
tão firmemente ancoradas no cenário social quanto as masculinas, 
porém ainda mais invisíveis. Essa maior invisibilidade era um reflexo 
tanto da forma como os deveres domésticos das mulheres eram 
encarados pelo patriarcado como algo normal, natural e 
consequentemente invisível, quanto do número relativamente pequeno 
de mulheres encarceradas nessas novas instituições.230 

 

A abordagem utilizava modelos arquitetônicos que fossem parecidos com o 

ambiente doméstico, as celas eram substituídas por pequenas casas e quartos. Esse 

modelo objetivava recolocar as mulheres para desempenharem seus papéis domésticos de 

esposas e mães. Contudo, as bases raciais e de classe que estavam por trás da conformação 

do sistema de punição e de reforma acabavam por conduzir as mulheres, especialmente 

as negras, ao papel de empregadas domésticas.231 

 
227 DAVIS, Angela. Estarão as Prisões Obsoletas? Tradução: Marina Vargas. 1. ed. Rio de Janeiro: Difel, 
2018. Edição Kindle. posição 1004. 
228 Ibidem, posição 1017. 
229 Ibidem, posição 1080. 
230 Ibidem, posição 1045. 
231 Ibidem, posição 1034. 
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Nesse momento, em que o debate acerca do aprisionamento feminino começa a se 

fortalecer, o porcentual de mulheres dentre a população prisional não passava de 20%.232 

Para que esses sentimentos femininos e de orgulho doméstico fossem impostos às 

mulheres, era necessário que fossem submetidas a “[...] grande vigilância e controle, mais 

do que os homens, pois além de terem de seguir as regras gerais do cotidiano prisional, 

deveriam aprender posturas e comportamentos femininos.”233 

Os movimentos reformistas do final do século XX, diferentemente daquele do 

século XIX que demandava um tratamento penitenciário diferente para homens e 

mulheres, lutava pela igualdade na punição, baseando-se no modelo “separados, porém 

iguais.”234 O que acabou conduzindo à aplicação de condições mais repressivas para as 

mulheres, ao contrário de levar a elas maiores programas e oportunidades no âmbito da 

educação, do trabalho e da assistência à saúde.  Davis alerta para o problema de aplicar 

essas demandas por igualdade de forma acrítica e ao perigo de considerar as prisões 

masculinas como o parâmetro da punição.235 

 

4.2. MODELOS INTERNACIONAIS EM ARQUITETURA PENAL 

 

O século XX acabou por consolidar cinco principais modelos arquitetônicos para 

as unidades penais no mundo, tanto masculinas quanto femininas. De acordo com 

Barbosa, são eles:  

 

(i) Modelos retangulares ou lineares: esses modelos são simples em termos 

arquitetônicos. No Brasil, este modelo foi utilizado na Penitenciária 

Agenor Martins de Carvalho (Ji-Paraná/Rondônia). 

(ii) Modelos quadrilátero vazado ou pátio interno: estes modelos são mais 

baratos no que diz respeito ao aspecto construtivo, porém trazem 

dificuldades de gestão e administração. É necessário um número grande 

de agentes penitenciários, o trânsito interno dos presos é complexo, bem 

 
232 De acordo com Angotti, as mulheres compunham 20% da população prisional na Inglaterra, entre 14% 
e 20% na França e entre 4% e 19% nos EUA. (ANGOTTI, Bruna. Entre as leis da ciência, do estado e de 
Deus: o surgimento dos presídios femininos no Brasil. São Paulo: IBCCRIM, 2012. (Monografias 62). p. 
24). 
233 ANGOTTI, Bruna. Entre as leis da ciência, do estado e de Deus: o surgimento dos presídios femininos 
no Brasil. São Paulo: IBCCRIM, 2012. (Monografias 62). p. 26. 
234 DAVIS, Angela. Estarão as Prisões Obsoletas? Tradução: Marina Vargas. 1. ed. Rio de Janeiro: Difel, 
2018. Edição Kindle. Posição 1096. 
235 Ibidem, posições 1096-1120. 



104 
 

 
 

como a vigilância. Dois exemplos emblemáticos no Brasil são a Casa de 

Detenção do Carandiru (São Paulo/SP) e o Complexo Penitenciário 

Nelson Hungria (Contagem/MG). 

(iii) Modelos circulares e radiais: são inspirados no modelo panóptico de 

Bentham. São unidades inflexíveis, barulhentas e escuras. No Brasil, um 

dos módulos (módulo 4) da Penitenciária Lemos de Brito (Salvador/BA) 

segue essa estrutura, mas posteriormente a torre central foi retirada.  

(iv) Modelos poste telegráfico ou espinha de peixe: estes modelos foram 

largamente utilizados por permitir a construção de unidades destinadas a 

grande contingente de presos e também de diferentes escalas de segurança. 

É um modelo que permite o acesso a todos os locais da prisão de modo 

facilitado pelo eixo central. A ventilação, iluminação e aquecimento dos 

blocos também são mais adequados do que dos outros modelos. Os 

deslocamentos internos são mais racionais e por passarem sempre pelo 

eixo principal propiciam melhor vigilância. Na perspectiva da segurança, 

o ponto negativo deste modelo é que é mais fácil para os presos tomarem 

o controle da área administrativa da unidade em casos de rebeliões, já que 

tudo é ligado pelo corredor central. Por esse motivo, posteriormente, 

passou-se a construir a sede administrativa apartada da estrutura prisional. 

O Brasil adota esse modelo como prioritário, mas cita-se, a título de 

exemplo, o Complexo Penitenciário de Gericinó – Bangu (Rio de 

Janeiro/RJ). 

(v) Modelos verticais: esses modelos apresentam a vantagem de reduzir os 

custos de construção e de uso de terreno, possibilitando que sejam 

construídos em centros urbanos. Por isso, costumam ser utilizados para 

presos provisórios e são construídos em locais próximos aos fóruns ou 

delegacias, para otimizar a logística de transportes e escoltas. Contudo, são 

restritos no que diz respeito à construção de espaços para a garantia de 

direitos como educação, trabalho e solários. Do ponto de vista da 

segurança, dificultam as fugas em razão da altura. 236    

 

 
236 BARBOSA, Guilherme Lopes. Vidas encerradas: uma análise da arquitetura penitenciária brasileira à 
luz da criminologia crítica. 2020. Dissertação (Mestrado em Criminologia) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. p. 80-93. 
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Barbosa explica que  
 
[...] no decorrer do século XX, estes cinco modelos de planta prisional, 
além de suas combinações e variações, foram utilizadas de acordo com 
as demandas específicas oriundas do estágio socioeconômico 
observado em cada localidade, somadas a decisões de seus atores 
políticos, questões orçamentárias, administrativas e outros fatores.237 

 

Já no século XXI, para além da convivência e ainda ampla utilização dos modelos 

anteriormente citados, também se desenvolveram outros modelos, ainda mais voltados 

para aspectos de segurança, como as supermax nos EUA e os presídios federais no 

Brasil.238 A incorporação do mais alto desenvolvimento tecnológico e a sofisticação das 

estratégias de controle dos comportamentos e movimentos dos presos marcam estes 

modelos de segurança máxima, que também são implementados como alas em outras 

unidades prisionais, especialmente no caso das prisões femininas nos EUA.239 

Também começam a ganhar força as unidades chamadas da “nova geração” que 

utilizam da tecnologia para a supervisão, vigilância, controle e segurança, porém, sem 

fazê-lo de modo ostensivo. Esses modelos são importantes pois, apesar de manterem com 

muita força o ideal de segurança, matizam com medidas arquitetônicas e tecnológicas 

para que a hostilidade dos aparatos de segurança aparente não sirva como mais um 

elemento de inimizade.240 

 

4.3 MARCOS BRASILEIROS EM ARQUITETURA PENAL 

 

No Brasil, é na República, com a edição do Código Penal de 1890, que a pena de 

prisão ganha relevo no cenário brasileiro,241 é nesse momento que o parque carcerário 

nacional começa a se constituir, com especial ênfase no modelo de colônia penal 

 
237  BARBOSA, Guilherme Lopes. Vidas encerradas: uma análise da arquitetura penitenciária brasileira à 
luz da criminologia crítica. 2020. Dissertação (Mestrado em Criminologia) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. p. 89. 
238 Para um paralelo entre as unidades supermax dos EUA e os presídios federais brasileiros, cf. 
DREISINGER, Baz. Incarceration Nations: a journey to justice in prisons around the world. Nova Iorque: 
Other Press, 2016. Edição Kindle. Posições 2428–2807. 
239 DAVIS, Angela. Estarão as Prisões Obsoletas? Tradução: Marina Vargas. 1. ed. Rio de Janeiro: Difel, 
2018. Edição Kindle. Posição 1147. 
240 VAZ, Oscar de Vianna. A pedra e a lei. 2005. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 
Escola de Arquitetura, UFMG. Belo Horizonte, 2005. p. 112. 
241 Para uma visão histórica sobre a forma de punir no Brasil Cf. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Exclusão 
moderna e prisão antiga. In: SÁ, Alvino Augusto de; SHECAIRA, Sérgio Salomão; TANGERINO, Davi 
de Paiva Costa. Criminologia no Brasil: história e aplicações clínicas e sociológicas. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 
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agrícola.242 Muito imbricada com o processo de racismo, o sistema vai se constituindo de 

modo a focar na manutenção da exclusão social dos negros – o que fica evidenciado pela 

criminalização das condutas de vadiagem e capoeira.243 Nesse sentido, nas Casas de 

Correção do Rio de Janeiro (1850) e de São Paulo (1852) aplicavam-se castigos corporais 

aos escravos que estariam fora do mercado de trabalho, diferentemente das Houses of 

Correction europeias que tinham por objetivo ensinar o trabalho.  

Em 1894 é inaugurada a Colônia Correcional de Dois Rios em Ilha Grande (RJ). 

Em 1902 a Colônia Penal na Ilha Anchieta (SP) foi projetada e, em 1907, a Cadeia Pública 

Desembargador Raimundo Vidal Pessoa em Manaus.244 

Tanto o Código Penal republicano de 1890, quanto o seu antecessor de 1830 eram 

de cunho liberal. Vale dizer, seguiam as correntes criminológica liberal clássica muito 

baseada nas concepções de Cesare Beccaria, de que o crime é fruto de uma decisão dos 

agentes dotados de livre-arbítrio que optaram por romper com a ordem social e praticar 

um delito.245 Sendo assim, a punição deve ser uma retribuição ao cometimento do delito 

e, portanto, proporcional e justa – seguindo critérios de racionalidade.246   

Os ideais positivistas da criminologia, levados à frente por Lombroso, Ferri e 

Garófalo, principalmente, começaram a ganhar grande espaço de aceitação perante os 

governantes e as elites jurídicas do país, ancorados na noção de tratamento penal e de 

reabilitação dos criminosos. A Criminologia Clínica de Primeira Geração é, portanto, 

determinante para a forma como as instituições de controle irão se organizar e a 

Penitenciária do Estado de São Paulo passou a ser vista como a única instituição no Brasil 

capaz de oferecer tratamento penal aos indivíduos, para que retornassem à sociedade 

“regenerados”.247  

  A paradigmática militância do Senador Paulo Egydio sobre a questão penal e a 

sua busca por incorporar nas dimensões legais e administrativas do tratamento penal as 

noções positivistas lombrosianas foram concretizadas anos mais tarde na Penitenciária do 

Estado de São Paulo.248 

 
242 BARBOSA, Guilherme Lopes. Vidas encerradas: uma análise da arquitetura penitenciária brasileira à 
luz da criminologia crítica. 2020. Dissertação (Mestrado em Criminologia) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. p. 135-136. 
243 Capítulo XIII, arts. 399 e ss. do Código Penal, Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890.  
244 BARBOSA, op. cit., p. 136-137. 
245 BECARRIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução: Paulo M. Oliveira. São Paulo: Edipro, 2010. 
246 SALLA, Fernando. As prisões em São Paulo: 1822-1940. São Paulo: Annablume, 1999. p. 150. 
247 Ibidem, p. 151. 
248  Ibidem, p. 164. 
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A Penitenciária do Estado, em São Paulo, foi construída com a intenção de 

assegurar o cumprimento de pena com isolamento celular noturno e trabalho coletivo 

durante o dia, em modelo poste telegráfico, sob inspiração da prisão de Fresnes, na 

França. O projeto assinado por Samuel das Neves, previa espaços para salas de aula, 

biblioteca, para cultos religiosos, farmácia, enfermaria, locutório, refeitórios, alojamentos 

para os agentes prisionais, além de espaços amplos para a instauração de diversas oficinas 

de trabalho.249  

Um dos motivos para a escolha do terreno a ser adquirido foi a existência de rede 

elétrica e de saneamento básico já instalada na região, bem como rede de transporte que 

facilitava o abastecimento tanto da obra quanto da unidade após sua inauguração.250 Tal 

edifício foi inaugurado em 1920, mesmo que ainda incompleto.  

Não é possível compreender a história do encarceramento no Brasil, da arquitetura 

penal e das formas de administração prisional e atuação dos agentes penitenciários sem o 

olhar atento para a Penitenciária do Estado de São Paulo. Salla afirma, nesse sentido, que  
 
Ela se encaixa num amplo projeto de organização social elaborado no 
período, no qual um estabelecimento prisional deveria estar à altura do 
“progresso material e moral” do estado.  [...] Sua organização, sua 
disciplina, seu ritmo de produção industrial, suas disposições 
arquitetônicas, davam não só para aquelas instituições o norte de como 
deveriam se estruturar, mas ainda representavam um importante 
símbolo para a sociedade. Expressava a Penitenciária, nestes moldes 
concebida, a crença na capacidade que ela exercia de contenção do 
crime junto à sociedade bem como o firme propósito de que regenerar 
o criminoso era uma tarefa possível. [...] 
Projetada para confinar 1200 condenados e atendendo ao que na época 
era tido como mais avançado em termos de estabelecimento penal – 
oficinas de trabalho, tamanho das celas, disposição de corredores e 
outras dependências, cuidados com iluminação e ventilação – por duas 
décadas a Penitenciária foi colocada pelos governantes locais como 
motivo de orgulho e demonstração de que, também na área da punição 
legal, o progresso do estado era flagrante. Para o conjunto da nação era 
apresentada como estabelecimento modelar, o exemplo ímpar por meio 
do qual o Código Penal de 1890, embora sempre considerado 
“imperfeito”, encontrava efetivamente meios a ser cumprido. Para o 
olhar próximo da cidade, uma demonstração exuberante da forma 
implacável pela qual se pretendia lidar com os transgressores.251  

 

Em 1954 dá-se início à expansão da capacidade da Casa de Detenção, com a 

construção da Casa de Detenção Prof. Flamínio Fávero, no bairro do Carandiru, em 

 
249 SALLA, Fernando. As prisões em São Paulo: 1822-1940. São Paulo: Annablume, 1999. p. 179. 
250 Ibidem, p. 179. 
251 Ibidem, p. 185. 
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modelo quadrilátero vazado, situadas lado a lado. E, em 1970, a Penitenciária Feminina 

da Capital foi inaugurada também na mesma região.  

As primeiras unidades prisionais destinadas às mulheres passaram a ser 

construídas entre os anos 1930 e 1940, pois desde o período colonial eram presas em 

estabelecimentos destinados aos homens, frequentemente nas mesmas celas. Segundo 

Bruna Angotti, a preocupação com o encarceramento feminino vinha desde os anos 1920, 

mas foi com a promulgação do Código Penal de 1940 que a construção de unidades 

femininas se alastrou pelo país, uma vez que a lei passou a exigir a separação entre 

homens e mulheres em unidades próprias. 252 E foi em 1937 que a primeira unidade 

especificamente para mulheres foi construída no Brasil, o Reformatório de Mulheres 

Criminosas (que depois passou a se chamar Instituto Feminino de Readaptação Social), 

em Porto Alegre.253 

 

4.4 MODELOS BRASILEIROS EM ARQUITETURA PENAL 

 

Atualmente, a maioria das unidades herdadas desde o período do Império foram 

desativadas, tanto em razão da danificação de suas estruturas quanto pelo fato de terem 

sido abandonadas as ideias de utilização de ilhas como complexos penais. 

A partir da década de 2000, o modelo de Penitenciária Compacta passou a ser o 

mais utilizado na expansão do sistema penitenciário paulista. Esse modelo tem 8,4 mil m2 

e é projetado para 768 vagas com um custo de R$29 milhões. Esteca descreve esse modelo 

como sendo de segurança máxima, com celas coletivas para doze pessoas e celas 

individuais. E internamente são construídos postos de controle e contenções formados por 

portas e grades.254 Deve-se destacar que 27% dos estabelecimentos penais ativos no país 

 
252 “Art. 29.  A pena de reclusão e a de detenção devem ser cumpridas em penitenciária, ou, à falta, em 
secção especial de prisão comum. §2º. As mulheres cumprem pena em estabelecimento especial, ou, à falta, 
em seção adequada da penitenciária ou da prisão comum, ficando sujeita a trabalho interno. Este parágrafo 
foi reformado em 1977, passando a ter a seguinte redação: As mulheres cumprem pena em estabelecimento 
especial, ou, à sua falta, em seção adequada de penitenciária ou prisão comum, sujeitas a trabalho interno, 
admitido o benefício do trabalho externo.” (BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 19 abr. 2021). 
253 ANGOTTI, Bruna. Entre as leis da ciência, do estado e de Deus: o surgimento dos presídios femininos 
no Brasil. São Paulo: IBCCRIM, 2012. (Monografias 62). p. 176-178.  
254 ESTECA, Augusto Cristiano Prata. Arquitetura Penitenciária no Brasil: análises das relações entre a 
arquitetura e o sistema jurídico-penal. 2010. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Brasília, 2010. p. 36. 
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foram adaptados, ou seja, não foram originalmente concebidos para a finalidade a que se 

destinam.255 

No Brasil, de acordo com Suzann Cordeiro de Lima, são duas as principais 

estratégias de organização de edifício prisional adotadas: a primeira delas é o formato de 

pavilhões organizados ao redor de um pátio descoberto e o segundo é a organização dos 

edifícios penais a partir de pavilhões dispostos paralelamente.256 

Guilherme Barbosa, em sua dissertação de mestrado analisa 395 unidades 

prisionais do Brasil e constata que 52% adotam o modelo espinha de peixe, 22% 

retangular, 14% quadrilátero vazado, 10% misto e 2% radial. 257 Retomamos aqui, 

conforme mencionado no tópico anterior, breve descrição dos modelos e exemplificação 

das unidades construídas de acordo com eles. 

 

(i) Modelo poste telegráfico ou espinha de peixe: Este é o modelo mais 

utilizado no Brasil. Neste formato, há uma rota principal de circulação que 

interliga diversos módulos, separados entre si, mas que confluem para o 

canal de circulação central. A setorização é rígida em unidades deste 

modelo e, em muitos casos, o setor administrativo é construído em outro 

edifício para diminuir a chance de que seja tomado em uma rebelião. 

 

 
255 BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. Acesso em 18 abr. 2021. 
256 “Pavilhões organizados ao redor de pátio descoberto – compreendem um módulo externo destinado às 
atividades administrativas e um ou mais módulos destinados aos presos, baseados no modelo conventual. 
Estes, compostos por um ou mais pavimentos, apresentam corredores de circulação voltados (ou que 
direcionem) para o pátio interno, destinado ao banho de sol e convívio. Um mesmo complexo pode acolher 
diversos pavilhões com regimes diferenciados e independentes, dispostos paralelamente.  
Edifícios organizados a partir de pavilhões dispostos paralelamente – compreendem, da mesma forma, um 
módulo externo, restrito à administração, e diversos módulos intra-muros destinados às atividades e 
permanência de presos. Estes módulos encontram-se articulados por um grande corredor central.” 
(CORDEIRO, Suzann. De perto e de dentro: a relação entre o indivíduo-encarcerado e o espaço 
arquitetônico penitenciário através de lentes de aproximação. Maceió: EDUFAL, 2009. p. 124). 
257 BARBOSA, Guilherme Lopes. Vidas encerradas: uma análise da arquitetura penitenciária brasileira à 
luz da criminologia crítica. 2020. Dissertação (Mestrado em Criminologia) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. p. 174. 
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Figura 1 - Vista aérea do Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu, RJ) 

 
Fonte: BARBOSA, 2020, p. 86. 

 
Figura 2 - Imagens aéreas da Penitenciária Zwinglio Ferreira em Presidente Venceslau (SP) 

 
Fonte: BARBOSA, 2020, p. 160. 

 
Figura 3 - Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May (MT) 

 
Fonte: BARBOSA, 2020, p. 160. 

 

(ii) Modelo quadrilátero vazado e variações: Neste modelo as celas têm 

janelas que dão para a área externa da unidade e as portas para um corredor 

interno, em frente ao pátio descoberto destinado ao banho de sol, convívio 
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e prática esportiva. Podem ter um ou mais pavimentos. As unidades têm 

pavilhões separados que permitem diferenciar presos por regime de 

cumprimento de pena ou demais categorizações definidas pela 

administração da unidade, ou isolar núcleos de revoltosos, porém 

dificultam o acesso, a manutenção e a segurança do pavilhão. Uma 

variação importante é o modelo em que os pavilhões organizados ao redor 

de pátio descoberto são dispostos em formato de “X”, o que tem a 

vantagem comparativa de utilizar menos espaço de terreno. 

 
Figura 4 - Vista aérea do Complexo Penitenciário Nelson Hungria (MG) 

 
Fonte: BARBOSA, 2020, p. 82. 

 
Figura 5 - Vista aérea do Complexo do Carandiru (SP) 

 
Fonte: BARBOSA, 2020, p. 82. 
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(iii) Modelos radiais e variações:  Este modelo parte da inspiração do modelo 

panóptico de Bentham. É o modelo encontrado com menos frequência no 

país. 

 
Figura 6 - Vista aérea do módulo 4 da Penitenciária Lemos de Brito (BA) 

 
Fonte: BARBOSA, 2020, p. 84. 

 
Figura 7 - Detalhe da torre de vigilância (posteriormente removida) do módulo 4 da Penitenciária Lemos 

de Brito (BA) 

 
Fonte: ESTECA, 2017, p. 46. 
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Figura 8 - Imagem aérea Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (PA) 

 
Fonte: BARBOSA, 2020, p. 173. 

 

(iv) Modelos mistos: Este modelo apresenta uma mescla e multiplicidade de 

variações e unificações dos demais modelos. Em geral, a unidade é 

originalmente projetada de acordo com determinado modelo, mas com o 

tempo passa por ampliações e reformas que alteram o projeto original. 

 
Figura 9 - Aerofotograma do Complexo Penitenciário de Pedrinhas (MA): mescla de variações dos 

modelos retangulares e espinha de peixe 

 
Fonte: BARBOSA, 2020, p. 171. 
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(v) Modelo compacto: Neste modelo, os módulos são próximos, o que permite 

uma melhor organização racional dos fluxos de circulação.258 

 
Figura 10 - Imagem aérea do Centro de Recuperação Feminino de Marabá (PA). Unidade concebida a 

partir da compactação de uma variação do modelo espinha de peixe 

 
Fonte: BARBOSA, 2020, p. 186. 

 
Figura 11 - Imagem aérea da Penitenciária Compacta de Florínea (SP). Unidade concebida a partir da 

compactação de uma variação do modelo espinha de peixe 

 
Fonte: BARBOSA, 2020, p. 187. 

 

  

 
258 Cf. CORDEIRO, Suzann. De perto e de dentro: a relação entre o indivíduo-encarcerado e o espaço 
arquitetônico penitenciário através de lentes de aproximação. Maceió: EDUFAL, 2009. p. 87-88; 
BARBOSA, Guilherme Lopes. Vidas encerradas: uma análise da arquitetura penitenciária brasileira à luz 
da criminologia crítica. 2020. Dissertação (Mestrado em Criminologia) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. p. 157-199; AGOSTINI, Flávio Mourão. O edifício inimigo: 
a arquitetura de estabelecimentos penais no Brasil. 2002. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo) – Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002.  
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CAPÍTULO 5: DIRETRIZES INTERNACIONAIS E NACIONAIS 

SOBRE ARQUITETURA PRISIONAL SOB A ÓTICA 

DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

A normativa que disciplina a arquitetura prisional se apresenta como uma 

declaração explícita das dimensões políticas em um dado momento histórico: “Não há 

arquitetura muda. Todos os arquitetos, todos os edifícios 'contam histórias' em diferentes 

graus de consciência.”259 Nesse sentido, o alcance dos objetivos propostos têm como 

requisito essencial conhecer essas normativas, para que possamos verificar suas intenções 

políticas e ampliarmos a compreensão sobre as relações que se estabelecem entre o espaço 

e os atores situados no ambiente carcerário. 

Devemos atentar para o fato de que a política criminal é racialmente orientada e 

que, portanto, a compreensão da concepção e das expressões da política criminal não 

podem ser analisadas sem essa centralidade.  

Desde 1872 iniciativas oficiais de discussão e debate em torno da questão 

penitenciária têm ocorrido mundialmente. Em 1872, no Congresso Internacional que 

ocorreu em Londres, surgiu a Comissão Internacional Permanente. Esta comissão se 

converteu na Comissão Penitenciária Internacional e, em 1929, na Comissão 

Internacional Penal e Penitenciária – extinta em 1951 quando suas atribuições foram 

absorvidas pelas Nações Unidas (ONU).  

Em julho de 1951 foi criada, no âmbito da ONU, a Fundação Internacional Penal 

e Penitenciária (FIPP) pela Assembleia Geral, com a competência para, entre outras, 

produzir diagnósticos, apoiar programas institucionais e recomendar financiamentos com 

o fim de aprimorar as políticas de segurança pública e a inclusão social dos 

condenados.260 

Logo no primeiro congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e 

Tratamento do Delinquente foi aprovada a principal normativa sobre o tratamento dos 

presos: as Regras Mínimas para Tratamento do Preso, que após a sua atualização em 

2015, passou a ser Regras de Mandela. 

 
259 Tradução livre da autora. No original: “There is no mute architecture. All architects, all buildings 'tell 
stories' with varying degrees of counsciousness.” (SHALEV, Sharon. Controlling risk through solitary 
confinement. Londres; Nova Iorque: Taylor & Francis Group, 2011. Kindle edition. p. 96). 
260 FERREIRA, Carlos Lélio Lauria; VALOIS, Luís Carlos. Sistema Penitenciário do Amazonas. 
Curitiba: Juruá, 2006. p. 46-47. 
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As Regras de Mandela, bem como as Regras Mínimas para Tratamento de 

Mulheres Presas e Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras – 

Regras de Bangkok, são as mais importantes normas internacionais sobre a temática 

penitenciária e ambas preveem condições mínimas a serem seguidas nas construções das 

unidades prisionais.261  

As Regras da ONU estabelecem que deve haver respeito na separação por 

categorias, considerando sexo, idade, histórico criminal, motivo da prisão e necessidade 

de tratamento: 
 
Regra 11. As diferentes categorias de presos devem ser mantidas em 
estabelecimentos prisionais separados ou em diferentes setores de um 
mesmo estabelecimento prisional, levando em consideração seu sexo, 
idade, antecedentes criminais, razões da detenção e necessidades de 
tratamento. Assim: (a) Homens e mulheres devem, sempre que 
possível, permanecer detidos em unidades separadas. Nos 
estabelecimentos que recebam homens e mulheres, todos os recintos 
destinados às mulheres devem ser totalmente separados; (b) Presos 
preventivos devem ser mantidos separados daqueles condenados; (c) 
Indivíduos presos por dívidas, ou outros presos civis, devem ser 
mantidos separados dos indivíduos presos por infrações criminais; (d) 
Jovens presos devem ser mantidos separados dos adultos. [...] 

 
Regra 68. Há que dispor, na medida do possível, de estabelecimentos 
separados ou de secções distintas dentro de um estabelecimento para o 
tratamento das diferentes categorias de reclusos.262 

 

 Além da separação por perfil, também apresentam parâmetros mínimos para as 

acomodações, condições de higiene, saúde e iluminação: 

 
Regra 12. 1. As celas ou quartos destinados ao descanso noturno não 
devem ser ocupados por mais de um preso. Se, por razões especiais, tais 
como superlotação temporária, for necessário que a administração 
prisional central faça uma exceção à regra, não é recomendável que dois 
presos sejam alojados em uma mesma cela ou quarto. 2. Onde houver 
dormitórios, estes deverão ser ocupados por presos cuidadosamente 
selecionados como sendo capazes de serem alojados juntos. Durante a 
noite, deve haver vigilância regular, de acordo com a natureza do 
estabelecimento prisional. Regra 13. Todos os ambientes de uso dos 

 
261 De acordo com Carlos Lélio Lauria Ferreira e Luis Carlos Valois, a influência dos documentos 
internacionais no Brasil se deu especialmente em âmbito legislativo e doutrinário e menos na prática 
penitenciária. (FERREIRA, Carlos Lélio Lauria; VALOIS, Luís Carlos. Sistema Penitenciário do 
Amazonas. Curitiba: Juruá, 2006. p. 48). 
262 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Mandela: Regras Mínimas das Nações Unidas para 
o Tratamento de Presos /Conselho Nacional de Justiça, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça, 2016. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf. Acesso em: 22 abr. 2021. p. 21; 33. 
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presos e, em particular, todos os quartos, celas e dormitórios, devem 
satisfazer as exigências de higiene e saúde, levando‑se em conta as 
condições climáticas e, particularmente, o conteúdo volumétrico de ar, 
o espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento e a ventilação.  
 
Regra 14.  Em todos os locais onde os presos deverão viver ou trabalhar: 
(a) As janelas devem ser grandes o suficiente para que os presos possam 
ler ou trabalhar com luz natural e devem ser construídas de forma a 
permitir a entrada de ar fresco mesmo quando haja ventilação artificial; 
(b) Luz artificial deverá ser suficiente para os presos poderem ler ou 
trabalhar sem prejudicar a visão.  
 
Regra 15. As instalações sanitárias devem ser adequadas para 
possibilitar que todos os presos façam suas necessidades fisiológicas 
quando necessário e com higiene e decência. 
 
Regra 16. Devem ser fornecidas instalações adequadas para banho, a 
fim de que todo preso possa tomar banho, e assim possa ser exigido, na 
temperatura apropriada ao clima, com a frequência necessária para a 
higiene geral de acordo com a estação do ano e a região geográfica, mas 
pelo menos uma vez por semana em clima temperado.263 

 

Apresentam, também, a obrigatoriedade da existência de espaços adequados para 

o período pré e pós-natal em unidades femininas e outras condições relacionadas ao 

nascimento e cuidado de crianças: 
 
Regra 28. Nas unidades prisionais femininas, deve haver acomodação 
especial para todas as necessidades de cuidado e tratamento pré e 
pós-natais. Devem-se adotar procedimentos específicos para que os 
nascimentos ocorram em um hospital fora da unidade prisional. Se a 
criança nascer na unidade prisional, este fato não deve constar de sua 
certidão de nascimento.  
 
Regra 29. 1. A decisão de permitir uma criança de ficar com seu pai ou 
com sua mãe na unidade prisional deve se basear no melhor interesse 
da criança. Nas unidades prisionais que abrigam filhos de detentos, 
providências devem ser tomadas para garantir: (a) creches internas ou 
externas dotadas de pessoal qualificado, onde as crianças poderão ser 
deixadas quando não estiverem sob o cuidado de seu pai ou sua mãe. 
(b) Serviços de saúde pediátricos, incluindo triagem médica, no 
ingresso e monitoramento constante de seu desenvolvimento por 
especialistas.264 

 
E também: 

 

 
263 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Mandela: Regras Mínimas das Nações Unidas para 
o Tratamento de Presos /Conselho Nacional de Justiça, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas. Brasília: Conselho Nacional de 
Justiça, 2016. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf. Acesso em: 22 abr. 2021. p. 22. 
264 Ibidem, p. 23; 27. 
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Regra 23. 1) Nos estabelecimentos penitenciários para mulheres devem 
existir instalações especiais para o tratamento das reclusas grávidas, das 
que tenham acabado de dar à luz e das convalescentes. Desde que seja 
possível, devem ser tomadas medidas para que o parto tenha lugar num 
hospital civil. Se a criança nascer num estabelecimento penitenciário, 
tal fato não deve constar do respectivo registro de nascimento. 

 
Regra 41 (d) Assegurar que as reclusas que necessitam de atenção à 
saúde mental sejam acomodadas em locais não restritivos e cujo nível 
de segurança seja o menor possível, e que recebam tratamento adequado 
ao invés de serem colocadas em unidades com elevados níveis de 
segurança apenas devido a seus problemas de saúde mental. 

 
Regra 42.2. O regime prisional deverá ser flexível o suficiente para 
atender às necessidades de mulheres gestantes, lactantes e mulheres 
com filhos/as. Nas prisões serão oferecidos serviços e instalações para 
o cuidado das crianças a fim de possibilitar às presas a participação em 
atividades prisionais.265 

 

Em sede nacional, a Constituição Federal de 1988, ao estabelecer em seu artigo 

5º, XLVIII, que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a 

natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, determina que existam unidades 

prisionais diferentes para cada um desses perfis, o que é corroborado pelo artigo 84 da 

Lei de Execuções Penais, que prevê ainda um local seguro para aqueles que estejam 

sofrendo ameaça de morte.266  

O artigo 85 da LEP trata da capacidade para cada tipo de unidade.267 E os artigos 

88 e 89 da mesma lei tratam da estrutura arquitetônica mínima das unidades masculinas 

 
265 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Bangkok: regras das Nações Unidas para o 
tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras / Conselho 
Nacional de Justiça; Coordenação: Luís Geraldo Sant’Ana Lanfredi - Brasília: CNJ, 2016. Disponível em: 
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf. Acesso em 
4 set. 2020. p. 32-34. 
266 “O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. § 1o Os presos 
provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: I - acusados pela prática de crimes 
hediondos ou equiparados; II - acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça 
à pessoa; III - acusados pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos 
I e II. § 2° O preso que, ao tempo do fato, era funcionário da Administração da Justiça Criminal ficará em 
dependência separada. § 3o  Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: 
I - condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados; II - reincidentes condenados pela prática 
de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; III - primários condenados pela prática de 
crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; IV - demais condenados pela prática de outros 
crimes ou contravenções em situação diversa das previstas nos incisos I, II e III. § 4o O preso que tiver sua 
integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado 
em local próprio.” (BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. 
Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 19 abr. 2021). 
267 “O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Parágrafo 
único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de 
capacidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades.” (Ibidem). 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/cd8bc11ffdcbc397c32eecdc40afbb74.pdf
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e femininas.268 

Ao assegurar acesso ao trabalho e à educação dos presos, as normativas estão 

estabelecendo, também, a necessidade de estrutura mínima adequada para o 

desenvolvimento destas atividades. 

A tabela abaixo sistematiza as previsões da LEP que devem ter correspondência 

nos projetos prisionais: 

 
Tabela 13 - Previsão de espaços na LEP 

Artigo Definição Necessidade espacial 

correspondente 

Art. 7  A Comissão Técnica de Classificação, 

existente em cada estabelecimento, será 

presidida pelo diretor e composta, no 

mínimo, por dois chefes de serviço, um 

psiquiatra, um psicólogo e um assistente 

social, quando se tratar de condenado à pena 

privativa de liberdade.  

Espaços de permanência 

de técnicos e de reuniões 

da Comissão Técnica de 

Classificação.  

Art.11  A assistência será: I - material; II - à saúde; 

III - jurídica; IV - educacional; V - social; 

VI - religiosa.  

Os espaços de assistência 

setorizados conforme itens 

específicos.  

Art. 14  A assistência à saúde do preso e do 

internado de caráter preventivo e curativo 

compreenderá atendimento médico, 

farmacêutico e odontológico.  

O atendimento à saúde 

apresenta programa e 

dimensionamento 

especificados pela Portaria 

1777/2003 e o Plano 

nacional de atenção básica 

 
268 “Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e 
lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: a) salubridade do ambiente pela 
concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; 
b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados). Art. 89.  Além dos requisitos referidos no art. 88, a 
penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças 
maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada 
cuja responsável estiver presa. Parágrafo único.  São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste 
artigo. I – Atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação 
educacional e em unidades autônomas; e II – horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à 
criança e à sua responsável.” (BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução 
Penal. Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 19 abr. 2021). 
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à saúde (Resolução 

CNPCP n° 5, de 

04/05/2004/ Resolução 

CNPCP n° 11, de 

07/12/2006, Resolução 

CNPCP n°2, de 

08/05/2008, Resolução 

CNPCP n°4, de 

15/07/2009), Lei n° 

10.216, de 06 de abril de 

2001, Portaria 

Interministerial n° 01, de 

02 de janeiro de 2014, 

dentre outros.  

Art. 16  As Unidades da Federação deverão ter 

serviços de assistência jurídica, integral e 

gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e 

fora dos estabelecimentos penais. (Redação 

dada pela Lei N° 12.313, de 2010). § 2 Em 

todos os estabelecimentos penais, haverá 

local apropriado destinado ao atendimento 

pelo Defensor Público. (Incluído pela Lei 

N° 12.313, de 2010).  

Demanda por espaço para 

Defensoria Pública.  

Art.18-a  O ensino médio, regular ou supletivo, com 

formação geral ou educação profissional de 

nível médio, será implantado nos presídios, 

em obediência ao preceito constitucional de 

sua universalização. (Incluído pela Lei N° 

13.163, de 2015)  

Demanda por espaços 

educacionais (deveriam 

estar em consonância com 

orientações do MEC)  

Art. 21 Em atendimento às condições locais, dotar-

se-á cada estabelecimento de uma 

biblioteca, para uso de todas as categorias 

Demanda por espaços 

educacionais (deveriam 

estar em consonância com 

orientações do MEC) 



121 
 

 
 

de reclusos, provida de livros instrutivos, 

recreativos e didáticos. 

Art. 24  A assistência religiosa, com liberdade de 

culto, será prestada aos presos e aos 

internados, permitindo-se-lhes a 

participação nos serviços organizados no 

estabelecimento penal, bem como a posse 

de livros de instrução religiosa.  

§ 1º No estabelecimento haverá local 

apropriado para os cultos religiosos.  

Demanda de local 

apropriado para cultos 

religiosos  

Art. 52  A prática de fato previsto como crime 

doloso constitui falta grave e, quando 

ocasione subversão da ordem ou disciplina 

internas, sujeita o preso provisório, ou 

condenado, sem prejuízo da sanção penal, 

ao regime disciplinar diferenciado, com as 

seguintes características: (Redação dada 

pela Lei N°10.792, de 2003)  

I - duração máxima de trezentos e sessenta 

dias, sem prejuízo de repetição da sanção 

por nova falta grave de mesma espécie, até 

o limite de um sexto da pena aplicada; 

(Incluído pela Lei N° 10.792, de 2003)  

II - recolhimento em cela individual; 

(Incluído pela Lei N° 10.792, de 2003)  

III - visitas semanais de duas pessoas, sem 

contar as crianças, com duração de duas 

horas; (Incluído pela Lei N° 10.792, de 

2003)  

IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 

horas diárias para banho de sol. (Incluído 

pela Lei N° 10.792, de 2003) 

Demanda por espaços de 

isolamento de sanção.  
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Art. 83  O estabelecimento penal, conforme a sua 

natureza, deverá contar em suas 

dependências com áreas e serviços 

destinados a dar assistência, educação, 

trabalho, recreação e prática esportiva.  

Espaços que permitam 

serviços de assistência 

social, saúde física e 

psicológica, educação, 

qualificação profissional e 

cultura, bem como para 

oficinas de trabalho, 

espaços de recreação e 

prática esportiva, 

atividade física, banho de 

sol.  

Art. 84  O preso provisório ficará separado do 

condenado por sentença transitada em 

julgado. §1º - O preso primário cumprirá 

pena em seção distinta daquela reservada 

para os reincidentes. §2º - O preso que, ao 

tempo do fato, era funcionário da 

administração da justiça criminal ficará em 

dependência separada.  

Espaços separados por 

características das pessoas 

presas (provisório e 

condenado; primário e 

reincidente; policiais, 

militares, funcionários do 

judiciário).  

Art. 88  O condenado será alojado em cela 

individual que conterá dormitório, aparelho 

sanitário e lavatório.  

Parágrafo único. São requisitos básicos da 

unidade celular: a) salubridade do ambiente 

pela concorrência dos fatores de aeração, 

insolação e condicionamento térmico 

adequado à existência humana; b) área 

mínima de 6,00m² (seis metros quadrados).  

Dimensão mínima de 

espaço de alojamento 

individual, considerando 

aí incluídos o aparelho 

sanitário e o lavatório.  

Espaço de alojamento 

individual, com ventilação 

(de higiene e/ou de 

conforto) e iluminação 

(naturais ou artificiais), 

temperatura adequada, 

instalações hidro 

sanitárias adequadas.  
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Art. 89  Além dos requisitos referidos no art. 88, a 

penitenciária de mulheres será dotada de 

seção para gestante e parturiente e de creche 

para abrigar crianças maiores de 6 (seis) 

meses e menores de 7 (sete) anos, com a 

finalidade de assistir a criança desamparada 

cuja responsável estiver presa. (Redação 

dada pela Lei N° 11.942, de 2009)  

Parágrafo único. São requisitos básicos da 

seção e da creche referidas neste artigo: 

(Incluído pela Lei N° 11.942, de 2009)5  

I – atendimento por pessoal qualificado, de 

acordo com as diretrizes adotadas pela 

legislação educacional e em unidades 

autônomas; e (Incluído pela Lei N° 11.942, 

de 2009)  

II – horário de funcionamento que garanta a 

melhor assistência à criança e à sua 

responsável. (Incluído pela Lei N° 11.942, 

de 2009)  

Necessidade de espaço 

para gestante, lactante e 

ambiente de berçário ou 

“creche” para filhos de 

mulheres privadas de 

liberdade, considerando 

ambiente de alojamento, 

atividades pedagógicas e 

pedagógicas, atendimento 

à saúde e alimentação 

específico a esse público, 

bem como contato com a 

comunidade.  

Art. 90  A penitenciária de homens será construída 

em local afastado do centro urbano a 

distância que não restrinja a visitação.  

Localização de 

estabelecimentos fora do 

núcleo central urbano, 

com viabilização de 

transporte e serviços, e, 

portanto, vias adequadas, 

iluminação, saneamento, 

telefonia, etc.  

Art. 92  O condenado poderá ser alojado em 

compartimento coletivo, observados os 

requisitos da letra a, do parágrafo único, do 

artigo 88, desta Lei.  

Previsão de espaço de cela 

coletiva, com área mínima 

de 6m² por pessoa.  
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Art. 97  O Centro de Observação será instalado em 

unidade autônoma ou em anexo a 

estabelecimento penal.  

Espaço destinado a 

alojamentos, pátio e salas 

de atendimento 

multiprofissional.  

Art. 103  Cada comarca terá, pelo menos, uma cadeia 

pública a fim de resguardar o interesse da 

Administração da Justiça Criminal e a 

permanência do preso em local próximo ao 

seu meio social e familiar.  

Demanda por espaços de 

abrigo para presos em 

escala menor, para 

acomodação por comarca, 

considerando o contato 

com a comunidade.  

Art. 104 O estabelecimento de que trata este Capítulo 

será instalado próximo de centro urbano, 

observando-se na construção as exigências 

mínimas referidas no artigo 88 e seu 

parágrafo único desta Lei. 

Demanda por espaços de 

abrigo para presos em 

escala menor, para 

acomodação por comarca, 

considerando o contato 

com a comunidade.  

 
Fonte: Tabela 1 - Demonstração de correlação entre os artigos da LEP e o programa de necessidades dos 
estabelecimentos penais. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT); Laboratório 
de Gestão de Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da 
Universidade de Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, 2018. p. 14-16. 

 

5.1 RESOLUÇÕES SOBRE ARQUITETURA PENAL EMITIDAS PELO 

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL PENITENCIÁRIA 

 

Para além dos elementos existentes nas normas citadas acima, a LEP estabelece 

que o Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária (CNPCP) é o órgão 

responsável por fixar os parâmetros da arquitetura prisional.269  

 
269 “Art. 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, 
em âmbito federal ou estadual, incumbe: I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do 
delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e das medidas de segurança; II - contribuir 
na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política 
criminal e penitenciária; III - promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às 
necessidades do País; IV - estimular e promover a pesquisa criminológica; V - elaborar programa nacional 
penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor; VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e 
construção de estabelecimentos penais e casas de albergados; VII - estabelecer os critérios para a elaboração 
da estatística criminal; VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, 
mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do 
desenvolvimento da execução penal nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades 
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O Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária é vinculado ao 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), que, por sua vez, é parte do Ministério 

da Justiça e Segurança Pública. A missão do CNPCP é “[...] induzir, apoiar e atuar na 

execução penal brasileira, promovendo a dignidade humana, com profissionalismo e 

transparência, com vistas a uma sociedade justa e democrática.”270 

Na organização federativa do Brasil, a competência pela gestão do sistema 

penitenciário é dos estados e distrito federal, sendo o âmbito federal responsável por 

elaborar as diretrizes, induzir e impulsionar políticas. Para que um projeto de construção 

de unidades prisionais seja elegível para financiamento federal, ele precisa estar de acordo 

com as diretrizes do CNPCP e ser aprovado pelo DEPEN.271  

 

5.1.1  Deficiência dos parâmetros nacionais em arquitetura penal: Resolução nº 16 

de 1994 e Resolução nº 3 de 2005 

 

A partir da realização do I Encontro Nacional de Arquitetura Penal, foram 

publicadas, ainda em 1988, as Orientações para a Elaboração de Projetos para 

Construções de Estabelecimentos Penais.  

Em 1994, o CNPCP editou as Diretrizes para a Elaboração de Projetos e 

Construção de Unidades Penais no Brasil (Resolução nº 16), que mantém os principais 

conceitos das Orientações de 1988, acrescentando algumas alterações relativas aos custos 

 
dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento; IX - representar ao Juiz da execução ou à 
autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo, em caso de 
violação das normas referentes à execução penal; X - representar à autoridade competente para a interdição, 
no todo ou em parte, de estabelecimento penal.” (BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui 
a Lei de Execução Penal. Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 19 abr. 2021). 
270 Informação publicada no site do CNPCP. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/depen/missao-
visao-e-valores-1. Acesso em: 17 ago. 2020.  
271 “O relatório do Tribunal de Contas da União - TCU cita que a Controladoria-Geral da União em auditoria 
de contas do exercício de 2015 apurou diversos problemas encontrados na execução dos contratos de 
repasse: inadequação do local de construção; falha no edital de licitação; inadequação dos projetos de 
engenharia; descontinuidade administrativa; mobilização social desfavorável à construção da unidade 
prisional; prazos longos para análise e instrução processual na Caixa Econômica Federal (CEF); 
contingenciamento de recursos; licitação sem autorização da CEF. A CGU atribuiu responsabilidades pelos 
entraves na seguinte proporção: 56% aos estados, 22% à CEF e 22% ao DEPEN. Após esse estudo, a Lei 
complementar 13.500/2017, alterou a Lei Complementar 75/1994, para proibir o contingenciamento de 
recursos. Ainda, foi permitido o repasse de modo descentralizado, chamado de ‘fundo a fundo’, diretamente 
ao fundo penitenciário estadual e municipal. O DEPEN passou a elaborar os projetos de construção, reforma 
e ampliação das unidades prisionais aos Estados.” (VEIGA, Alessa Pagan; MATIAS, Hugo Fernandes; 
BOITEUX, Luciana; SOUZA, Luanna Tomaz de. A Pandêmia e a Flexibilização da Arquitetura Penal a 
Zero: a carne humana enlatada. In: TEIXEIRA, João Paulo Allain (org.). Pensar a Pandemia: perspectivas 
críticas para o enfrentamento da crise. São Paulo: Tirante lo blanch, 2020. Disponível em: 
https://editorial.tirant.com/free_ebooks/E000020005493.pdf. Acesso em: 18 ago. 2020. p. 16-17. 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/missao-visao-e-valores-1
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/missao-visao-e-valores-1
https://editorial.tirant.com/free_ebooks/E000020005493.pdf
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das construções. Tal documento tem por objetivo fornecer aos estados as informações 

necessárias para a produção dos projetos arquitetônicos que tenham o mesmo parâmetro 

no que diz respeito aos níveis de segurança, distribuição interna, organização de fluxos e 

inserção do edifício no contexto urbano, sem a determinação de um projeto-padrão.272 

Foi posteriormente atualizada por meio da Resolução nº 3 de 2005.  

Contudo, ambas normativas não apresentavam determinações no que diz respeito 

a importantes elementos, tais como o conforto ambiental e a saúde mental. A falta de 

definição sobre elementos projetuais fez com que não se atentassem, por exemplo, para 

as especificidades climáticas de cada localidade no desenvolvimento dos projetos e obras. 

Os projetos ignoravam a orientação solar, dimensionamento e posicionamento de 

aberturas e esquadrias, técnicas de condução e captação de ventilação e iluminação 

natural. Elementos que acabam, aliados a outros, por transformar as unidades prisionais 

em locais insalubres, muito quentes ou muito frios, sem ventilação e iluminação 

adequada, agravando as condições de saúde das pessoas privadas de liberdade e dos 

funcionários.273 

A inexistência de requisitos mínimos para a construção das unidades também fez 

com que não fosse respeitada a proporção entre o espaço e o número de presos.  
 
Além disso, a falta de parâmetros projetuais permitiu a reprodução de 
uma desproporcionalidade dos espaços penais em relação ao número de 
usuários, induzindo superlotações descontroladas na justificativa de 
atender ao déficit de vagas, priorizando questões econômicas e 
gerenciais em detrimento dos direitos das pessoas presas e das 
condições de trabalho dos servidores.274  

 

 
272 AGOSTINI, Flávio Mourão. O edifício inimigo: a arquitetura de estabelecimentos penais no Brasil. 
2002. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Arquitetura, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002. p. 18. 
273 Um exemplo concreto é a altíssima incidência de tuberculose no sistema prisional brasileiro. Cf. 
MUNIZ, Bianca; FONSECA, Bruno. Em alerta por coronavírus, prisões já enfrentam epidemia de 
tuberculose. A Pública, 17 mar. 2020. Disponível em: https://apublica.org/2020/03/em-alerta-por-
coronavirus-prisoes-ja-enfrentam-epidemia-de-tuberculose/. Acesso em: 18 ago. 2020.  
274 BRASIL. Laboratório de Gestão de Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de 
Políticas Públicas da Universidade de Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas; Grupo de Estudos em Conforto 
Ambiental (GECA) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. 2020. 
Nota Técnica de 27 de julho de 2020 Arquitetura Penal e COVID-19: Análise sobre os impactos da 
Resolução n° 5, de 15 de maio de 2020, do CNPCP que propõe Diretrizes Extraordinárias e Específicas 
para Arquitetura Penal, destinadas para o enfrentamento da disseminação da COVID-19 (2019-nCoV) no 
âmbito dos estabelecimentos penais. [S. l.]: LabGEPEN; NuPPES; GECA, 2020. Disponível em: 
https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-
covid-19. Acesso em: 19 ago. 2020. p. 13 

https://apublica.org/2020/03/em-alerta-por-coronavirus-prisoes-ja-enfrentam-epidemia-de-tuberculose/
https://apublica.org/2020/03/em-alerta-por-coronavirus-prisoes-ja-enfrentam-epidemia-de-tuberculose/
https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-covid-19
https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-covid-19
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5.1.2 Inovações nos conceitos de vaga e espaço construtivo: Resolução nº 9 de 2011 

 

Em 2011 uma alteração significativa foi promovida pela edição da Resolução nº 

9 de 2011. Tal Resolução apresentava definições que até então não estavam presentes na 

disciplina da arquitetura penal no Brasil para dois conceitos fundamentais: conceito 

global de espaço construtivo e conceito de vaga. 

 
a) Conceito global de espaço construtivo: custódia como ambiente que 
envolve segurança, dignidade humana, reintegração social, conforto 
ambiental, sustentabilidade (social, ambiental e financeira), 
funcionalidade, acessibilidade e eficiência.  
b) Conceito de vaga: não se encerra na cela, incorpora o acesso às 
condições de vida que reverterão positivamente para a pessoa presa, 
para os funcionários e para os visitantes, a partir de cálculos de espaço 
pessoal/pessoa (HALL, 1966; LIDA, 2005; HERTZBERGER, 1999; 
PANERO e ZELNIK, 2002), para cada tipo de espaço/tempo/atividade. 
Importa-se com a perspectiva de prevenção criminal implicada na 
construção da cultura de paz social.275 

  

Neste sentido, a Resolução estabelecia metragem mínima para alas de cozinha, 

escola, locais de visita, lavanderias e espaços de trabalho proporcional ao número de 

presos, ampliando, então, a definição do conceito de vaga para além do número de camas, 

incluindo também estrutura espacial e de recursos humanos para a garantia de direitos 

previstos da legislação.  

Sendo assim, passou-se a considerar a garantia de direitos previstos na legislação 

também como essencial para a construção de unidades prisionais, demonstrando uma 

orientação política mais alinhada com os objetivos da reintegração social e da garantia 

dos direitos humanos.276 

 
275 BRASIL. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT); Laboratório de Gestão de 
Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de 
Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal de Alagoas, 2018. Nota Técnica Conjunta de 15 de janeiro de 2018: Análise 
sobre os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as 
Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil. [S. l.]: MNPCT; LabGEPEN; NuPES, 2018. Disponível em:  
https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf. p. 16. 
276 Essa ampliação da definição do conceito de vaga, para além de prever a possibilidade de cumprimento 
de direitos das pessoas presas, serviria a impedir que manobras como a realizada em São Paulo em 2014 
para inflar a capacidade do sistema, computando como vagas as macas da enfermaria e celas de castigo. Cf. 
MARETTI, Eduardo. ‘Vagas criadas não são vagas’, diz ex-secretário de Alckmin sobre presídios de SP. 
Rede Brasil Atual, 7 abr. 2014. Disponível em: 
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/04/governo-alckmin-cria-da-noite-para-o-dia-quase-
20-presidios-diz-sindicalista-9709/. Acesso em: 19 ago. 2020. 

https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/04/governo-alckmin-cria-da-noite-para-o-dia-quase-20-presidios-diz-sindicalista-9709/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/04/governo-alckmin-cria-da-noite-para-o-dia-quase-20-presidios-diz-sindicalista-9709/
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Contudo, não houve tempo hábil para que essa Resolução impactasse 

positivamente o sistema prisional nacional, a sua revogação ocorreu antes que pudesse 

produzir efeitos concretos.  

 

5.1.3 Retorno a mera construção de leitos: Resolução nº6 de 2017 

 

A edição da Resolução nº 6 de 2017 alterou todo o espírito da normativa anterior, 

que era voltada para a humanização do cárcere e tinha a garantia dos direitos previstos na 

LEP como foco. A nova Resolução retira a exigência de área mínima proporcional ao 

número de presos das demais estruturas.277 Dessa feita, a política pública impulsionada 

pelo Ministério da Justiça no que diz respeito a política criminal no específico ponto da 

construção de presídios se reduz e se restringe unicamente a construção de leitos, 

desconsiderando os avanços da Resolução que incorporava as orientações internacionais 

e da LEP.278  
[...] a eliminação de parâmetros anteriores a essa resolução pode ser 
considerada como uma negação do processo histórico de reflexões 
sobre a arquitetura penal, retornando-se ao ponto em que nem sequer 
havia qualquer diretriz mínima para os edifícios penais – anterior a 
1994. Desde que as novas diretrizes foram publicadas, mais de 25 mil 
vagas foram criadas entre 2018-2019, havendo ainda a previsão de mais 
cerca de 19 mil vagas a serem criadas em 2020, com alguns processos 
licitatórios já em andamento.279 

 
Essa mudança de posicionamento deve-se, entre outros fatores, a uma grande 

pressão realizada pelos estados e pelas empresas de construção de presídios. Um dos 

elementos foi a mudança na forma de financiamento da construção de unidades prisionais 

pelo governo federal com o lançamento do Programa de Governo n° 67 (Programa 

Nacional de Apoio ao Sistema Prisional), com a disponibilização de recursos para 

 
277 MUNIZ, Mariana. Ministério da Justiça muda regras para projetos prisionais: Conselho Nacional de 
Política Criminal Penitenciária flexibiliza construção de presídios. JOTA, 11 dez. 2017. Disponível em: 
https://www.jota.info/justica/ministerio-da-justica-muda-regra-para-projetos-prisionais-11122017. Acesso 
em: 17 jun. 2018. 
278 BRASIL. Laboratório de Gestão de Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de 
Políticas Públicas da Universidade de Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas; Grupo de Estudos em Conforto 
Ambiental (GECA) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. 2020. 
Nota Técnica de 27 de julho de 2020 Arquitetura Penal e COVID-19: Análise sobre os impactos da 
Resolução n° 5, de 15 de maio de 2020, do CNPCP que propõe Diretrizes Extraordinárias e Específicas 
para Arquitetura Penal, destinadas para o enfrentamento da disseminação da COVID-19 (2019-nCoV) no 
âmbito dos estabelecimentos penais. [S. l.]: LabGEPEN; NuPPES; GECA, 2020. Disponível em: 
https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-
covid-19. Acesso em: 19 ago. 2020. p. 17. 
279 Ibidem, p. 19. 

https://www.jota.info/justica/ministerio-da-justica-muda-regra-para-projetos-prisionais-11122017
https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-covid-19
https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-covid-19
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construções na ordem de R$1,2 bilhões. Esse programa alterou a lógica de financiamento, 

estabelecendo um valor fixo por vaga, cabendo ao estado arcar com os custos 

complementares. “Antes ele estipulava um percentual de contrapartida para a unidade da 

federação frente ao valor da obra, dessa vez decidiu repassar um valor fixo por vaga e o 

estado teria que arcar com o restante.”280  

As empresas especializadas na construção de presídios perceberam que os valores 

dos contratos seriam, como consequência, reduzidos. Ademais, os projetos e as estruturas 

pré-moldadas que já estavam prontas naquele formato não mais poderiam ser 

aproveitados nas demandas por repasse de verba federal, já que não estavam em 

conformidade com a nova Resolução.  

Em razão, também, da nova normativa nacional que vinculava o repasse de 

recursos federais, a falta de engenheiros e arquitetos especializados em projetos prisionais 

foi sentida e o governo federal passou a disponibilizar projetos para serem utilizados pelos 

estados.281  

 
280 BRASIL. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT); Laboratório de Gestão de 
Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de 
Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal de Alagoas, 2018. Nota Técnica Conjunta de 15 de janeiro de 2018: Análise 
sobre os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as 
Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil. [S. l.]: MNPCT; LabGEPEN; NuPES, 2018. Disponível em:  
https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf. p. 21. 
281 “Essa mudança provocou muitos impactos. Sobretudo, exigiu maior racionalização dos recursos porque 
eventuais exageros que eram divididos entre os governos estaduais e a União passavam a ser arcados apenas 
pelo estado. Frente a isso, as poucas empresas que eram especializadas nesse nicho de mercado, perceberam 
riscos de redução de valores contratuais. Como muitos estados não contam com equipes próprias ou 
especializadas para elaboração dos projetos arquitetônicos, usavam projetos já executados ou contavam 
com “apoio” dessas empresas para obterem êxito nos seus projetos. Ocorre que com a necessidade de 
mudanças nos projetos já existentes porque os anteriores não estavam em conformidade com a nova 
resolução, mas com maior racionalização dos recursos, a margem de lucro dessas empresas poderia ser 
reduzida e os governos estaduais passaram a sofrer pressão do mercado sob alegação de engessamento dos 
critérios. Também, configura um elemento relevante nesse contexto, os estoques de “prisões” que empresas 
fabricantes de unidades pré-moldadas tinham. Devido à mudança da Resolução, não seria mais possível 
utilizar esses produtos em obras contratadas a partir de dezembro de 2011.  
Para completar o cenário de tensões, a ausência de conhecimento especializado em arquitetura penal e sobre 
gestão prisional nos cursos de graduação e pós-graduação de arquitetura e engenharia, limitava as condições 
para que esses profissionais, que atuam no serviço público ou em empresas contratadas, pudessem 
compreender os requisitos propostos pela nova resolução, bem como construir um adequado memorial 
justificativo, embora estes requisitos sejam conteúdo dos cursos de arquitetura e urbanismo, em relação a 
projetos arquitetônicos, de forma generalizada.  
O DEPEN, reconhecendo as dificuldades dos estados, ofereceu projetos arquitetônicos de referência para 
serem adotados, sem custos, em nível de anteprojeto, ainda sem considerar os condicionantes locais, que 
seriam ajustados pelos estados, o que implicava ainda em despesas com os ajustes de projeto e, 
consequentemente, as planilhas orçamentárias. Alguns estados optaram por esses projetos, outros decidiram 
por desenvolver projetos próprios. No caso das obras com o projeto de referência, como eles eram pré-
aprovados, a documentação para obter financiamento era reduzida (conforme item 2, do Anexo II da 
Resolução n°09/2011). De toda forma, para a equipe do DEPEN, os requisitos da nova Resolução também 
representavam uma forma diferente de análise e interpretação. Com apenas dois engenheiros e nenhum 
arquiteto na equipe da Coordenação responsável, o DEPEN buscava responder às demandas com 

https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf
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Somada ao caldo de pressão, havia a demora para aprovação e construção das 

unidades. 
 
Em 2012 e 2013, o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu 
questionamentos sobre a nova resolução e a forma de financiamento. 
Com o lento andamento das obras, por diversos fatores, e com as crises 
prisionais, esse tema sempre se apresentava como um objeto de queixa. 
Embora a média de tempo de execução das obras públicas complexas 
(conforme a Comissão Externa sobre Obras do Governo Federal da 
Câmara dos Deputados que discutiu os atrasos nas obras públicas, em 
especial aeroportos, equipamentos de educação e unidades prisionais) 
seja maior que 4 anos e que, antes da Resolução n°09/2011, as obras 
prisionais já registravam um tempo entre 4 a 6 anos para serem 
concebidas e aprovadas, em alguns momentos foi creditada à nova 
resolução tal responsabilidade pelas dificuldades de andamento das 
obras.282 
   

Diante desse cenário, o CNPCP reviu a posição e editou a Resolução de 2017 que 

fragilizou as conquistas estampadas na paradigmática Resolução nº 9 de 2011.283  

 Os principais impactos que poderiam ser antevistos pela alteração nas diretrizes 

nacionais, em matéria de arquitetura prisional, foram analisados pelo Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Laboratório de Gestão de Políticas Penais 

do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília e o Núcleo 

de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Federal de Alagoas e publicados em nota técnica. A Resolução de 2011 

 
dificuldades inerentes do processo de aprendizagem que todos estavam passando, o que, em alguns casos, 
representou atrasos e conflitos.”  (BRASIL. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 
(MNPCT); Laboratório de Gestão de Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas 
Públicas da Universidade de Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas, 2018. Nota Técnica Conjunta de 15 de 
janeiro de 2018: Análise sobre os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do 
CNPCP que define as Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil. [S. l.]: MNPCT; LabGEPEN; NuPES, 
2018. Disponível em:  https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf. p. 21-22). 
282 Ibidem, p. 22. 
283 “Em 2017, com uma composição nova e ampliada de conselheiros, que não havia integrado discussões 
até então sobre arquitetura e engenharia penal, e sem arquitetos e engenheiros especialistas participando 
das discussões, a presidência do CNPCP institui uma Comissão Interna para revisão da Resolução 
n°09/2011, por meio da Portaria 05 de 11 de abril de 2017. Na reunião ordinária do CNPCP, de 7 de 
dezembro de 2017, a relatora da Comissão apresentou parecer condicionando a alteração da resolução à 
garantia da dignidade humana e aos parâmetros já estabelecidos internacionalmente. Houve manifestação 
também de representante do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, do Mecanismo Nacional 
de Prevenção e Combate à Tortura e do Diretor Geral do DEPEN, todos no sentido de recomendar análises 
mais aprofundadas sobre o tema e a necessidade de se manter os atuais avanços alcançados pela Resolução 
n°09/2011. Embora nenhum estudo tenha sido apresentado, os conselheiros defensores da revisão alegaram 
a necessidade de redução de custos e de engessamento dos projetos, sugerindo a retirada das metragens 
mínimas dos módulos. Com apenas o voto contrário da conselheira relatora da Comissão Interna para 
revisão da Resolução n°09/2011, o plenário aprovou a extinção das áreas mínimas dos módulos, excetuando 
as vivências e a área de saúde. Para tal decisão, não houve diálogos com os demais responsáveis por 
políticas intersetoriais (educação, mulheres, saúde, assistência social, assistência jurídica, entre outros) e, 
tampouco com a sociedade civil ou com especialistas da área.” (Ibidem, p. 22). 

https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf
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previa expressamente os parâmetros para a garantia dos direitos da pessoa privada de 

liberdade e do servidor penitenciário, o que levava a uma uniformidade nacional. A 

Resolução de 2017, ao flexibilizar esses parâmetros, passou a permitir que 
 
[...] os estados não se condicionem a metragens e, que o Departamento 
Penitenciário Nacional não avaliará de forma vinculada os módulos do 
projeto, apenas os de vivência e a área de saúde. Na prática, isso remete 
a deixar que os estados construam com recursos federais e estaduais 
instalações com qualquer espaçamento, sem recepcionar necessidades 
de outras políticas públicas como Educação, Trabalho, Assistência 
Social, Assistência Jurídica, Esporte, Cultura, Alimentar ou 
Sanitária.284 
  

Outro ponto fundamental é o retrocesso com relação ao conceito ampliado de vaga 

impresso na Resolução de 2011. De acordo com a alteração normativa, o conceito de vaga 

fica restrito apenas ao leito.  

Não se pode projetar os módulos de vivência sem considerar os demais espaços 

prisionais. A metragem mínima para habitação coletiva ou individual foi mantida, porém 

a Resolução nº 9, de 2011, exigia espaços para a realização de atividades de educacionais, 

culturais, esportivas, trabalho, religiosas e de visitação proporcional ao número de 

pessoas presas. A não previsão e não existência de áreas destinadas à realização de 

atividades próprias pode resultar em maior tempo de permanência das pessoas nas celas 

e a utilização deste espaço para outras finalidades, como recebimento de visitas. O que, 

por sua vez, impacta nos sistemas hidráulico e elétrico, bem como de instalações 

sanitárias que não foi projetado para ser utilizado por um número maior de pessoas. Sendo 

assim, há uma maior precarização dos espaços prisionais e uma redução drástica da vida 

útil das instalações.285 

Outros elementos importantes citados na referida nota técnica são: altura dos 

espaços, iluminação e ventilação, questões de gênero, ineficiência funcional dos espaços, 

refeitório, módulo multiuso, módulo de triagem e inclusão e módulo de tratamento penal, 

 
284  BRASIL. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT); Laboratório de Gestão 
de Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de 
Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal de Alagoas, 2018. Nota Técnica Conjunta de 15 de janeiro de 2018: Análise 
sobre os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as 
Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil. [S. l.]: MNPCT; LabGEPEN; NuPES, 2018. Disponível em:  
https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf. p. 23. 
285 Ibidem, p. 24. 

https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf
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módulos de educação e trabalho, áreas de almoxarifado e estoque e tamanho dos 

estabelecimentos.286     

No que diz respeito especificamente aos agentes penitenciários, a Resolução 

impacta nas condições de trabalho destes ao não prever espaços de alojamento para 

servidores, salas de reuniões, salas de trabalho, instalações sanitárias, áreas de 

descompressão e estacionamento.  

Essa precarização do ambiente de trabalho aumenta os riscos de acidente e de 

comprometimento da saúde dos funcionários e pode ser observada nos relatórios de 

inspeção do CNPCP, refletindo, inclusive, em cargas horárias reduzidas de funcionários 

ou restrição de horários de atendimento por falta de espaço. A prisionalização é um 

fenômeno que atinge todos os envolvidos no cárcere por sua característica atípica e 

totalizante. Nos servidores isso é verificado pelo alto índice de adoecimento psíquico e 

físico, envolvendo também enfermidades como depressão, uso abusivo de drogas e 

Síndrome de Burnout. Não condicionar as referidas áreas como imprescindíveis pode 

agravar esse quadro de sofrimento.287 

A Resolução também apresenta impactos na instalação de equipamentos de 

segurança e na opção pela inclusão de tecnologias na gestão prisional. De acordo com a 

Nota Técnica, o planejamento dos espaços e dimensões inadequadas levam a uma maior 

necessidade de equipamentos eletrônicos para resolver problemas de áreas de sombras, 

cruzamento de fluxos e redução do alcance visual dos equipamentos, o que implica em 

fragilização da segurança e vigilância, bem como em aumento de custos, tanto para 

aquisição e instalação, quanto para manutenção.288 

O espaço prisional conforma e limita o tipo de ação que o ASP pode ter. A atuação 

é diretamente impactada pela arquitetura prisional e procedimentos e rotinas internas – 

cada vez mais limitantes e restritivos do contato entre preso e agente. Nesse sentido, 

também argumenta Haroldo Caetano da Silva: esses elementos deveriam ser “[...] 

 
286  BRASIL. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT); Laboratório de Gestão 
de Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de 
Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal de Alagoas, 2018. Nota Técnica Conjunta de 15 de janeiro de 2018: Análise 
sobre os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as 
Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil. [S. l.]: MNPCT; LabGEPEN; NuPES, 2018. Disponível em:  
https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf. p. 24-33. 
287 Ibidem, p. 27. 
288 Ibidem. p. 26. 

https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf
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favoráveis também para a humanização do trabalho do agente penitenciário, hoje tão 

oprimido quanto os próprios presos nas atuais estruturas carcerárias.”289  

É bem verdade que as unidades prisionais – inclusive financiadas pelo próprio 

DEPEN – já vinham sendo construídas em desacordo com a diretriz prevista na Resolução 

nº 9 de 2011 – como se verificou na pesquisa Diagnóstico dos Serviços Prisionais no 

Brasil (Região NE).290  

 

5.1.4 A pandemia da COVID-19 e as soluções arquitetônicas: Resolução nº62 de 2020 

  

Como fica claro no desenvolvido acima, a política nacional de arquitetura 

prisional vai se distanciando do ideal da reintegração social e se reduzindo apenas a prever 

a criação de novas vagas, sem que se atue na redução do encarceramento. Ou seja, criação 

de novas vagas sempre insuficientes e precárias para atender o crescimento vertiginoso 

da população prisional.  

O ano de 2020 foi marcado globalmente pela pandemia do novo coronavírus que 

exigiu das autoridades medidas em todos os âmbitos para conter o contágio da doença e 

reduzir, assim, o número de óbitos. O âmbito penitenciário é extremamente frágil, nesse 

sentido: com unidades superlotadas, má ventilação, umidade e falta de acesso à saúde, a 

possibilidade de contágio, e, portanto, de mortes, é altíssima. Nesse sentido, O Conselho 

Nacional de Justiça emitiu a Recomendação nº 62 com o intuito de estimular medidas 

desencarceradoras e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, conjuntamente com o 

Ministério da Saúde, publicou a Portaria Interministerial nº 7 que dispõe sobre as medidas 

de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional.291 

 
289 SILVA, Haroldo Caetano da. Arquitetura penitenciária: a simplicidade como solução. Boletim 
IBCCRIM, v. 16, n. 191, p. 4-5, 2008. p. 5. 
290 BRAGA, Ana Gabriela Mendes et al. Relatório final da Pesquisa Diagnósticos dos Serviços 
Prisionais no Brasil (Região NE). Chamada pública PNDP 097/2014 no âmbito do Subprograma de 
Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional – PNPD do Programa de Mobilização de Competência 
Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento – PROMOB. Não publicado. 
291 “Art. 3º Na hipótese de identificação de casos suspeitos ou confirmados entre os custodiados, os 
profissionais de saúde que atuam nos estabelecimentos prisionais deverão seguir as orientações previstas 
nesta Portaria e em atos do Ministério da Saúde, inclusive quanto ao uso de máscara e isolamento individual. 
§ 1º Caso não seja possível o isolamento em cela individual dos casos suspeitos ou confirmados, 
recomenda-se à Administração Penitenciária adotar o isolamento por coorte e o uso de cortinas ou 
marcações no chão para a delimitação de distância mínima de dois metros entre os custodiados. § 2º Os 
espaços de isolamento deverão, sempre que possível: I - conter porta fechada e ventilação; II - disponibilizar 
suprimentos para a realização de etiqueta respiratória; e III - propiciar meios para higienização constante 
das mãos, inclusive com água corrente e sabão.” (BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação 
nº 62, de 17 de março de 2020. Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas 
à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e 



134 
 

 
 

 
Vale dizer que ainda em 18 de março, o Ministro da Justiça e Segurança 
Pública publicou a Portaria nº 135 que também trazia a obrigatoriedade 
em seu texto quanto a criação de áreas específicas para isolamento de 
presos acometidos de sintomas gripais. Já se antevia com a Portaria 
Interministerial nº 7 que o isolamento das pessoas presas com sintomas 
ou confirmadas – frente a realidade de superlotação das prisões – seriam 
o maior desafio para a mitigação da COVID-19 intramuros. Destaca-se 
que tal desafio já era também ilustrado no cenário internacional, o que 
motivou diversos organismos internacionais a se posicionarem quanto 
à importância de soltura das pessoas presas e medidas responsivas de 
cuidado àquelas pessoas com risco acrescido de contágio nos espaços 
de privação de liberdade.292  

 

No que diz respeito à arquitetura penal, a medida encampada pelo CNPCP 

restringiu-se à aprovação de uma nova resolução para prever a construção de celas e 

espaços temporários para a realização de triagem e isolamento de presos com suspeita ou 

contaminados pelo COVID-19. A Resolução nº 5 de 15 maio de 2020 “dispõe sobre 

Diretrizes Extraordinárias e Específicas para Arquitetura Penal, destinadas para o 

enfrentamento da disseminação do novo Coronavírus (2019-nCoV) no âmbito dos 

estabelecimentos penais.”293 

 
socioeducativo. Brasília, DF: CNJ, 17 mar. 2020. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2020/03/62-Recomendação.pdf. Acesso em: 20 abr. 2021). 
292 BRASIL. Laboratório de Gestão de Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de 
Políticas Públicas da Universidade de Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas; Grupo de Estudos em Conforto 
Ambiental (GECA) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. 2020. 
Nota Técnica de 27 de julho de 2020 Arquitetura Penal e COVID-19: Análise sobre os impactos da 
Resolução n° 5, de 15 de maio de 2020, do CNPCP que propõe Diretrizes Extraordinárias e Específicas 
para Arquitetura Penal, destinadas para o enfrentamento da disseminação da COVID-19 (2019-nCoV) no 
âmbito dos estabelecimentos penais. [S. l.]: LabGEPEN; NuPPES; GECA, 2020. Disponível em: 
https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-
covid-19. Acesso em: 19 ago. 2020. p. 11. 
293 BRASIL. Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária. Resolução nº 5 de 15 de maio de 2020. 
Dispõe sobre Diretrizes Extraordinárias e Específicas para Arquitetura Penal, destinadas para o 
enfrentamento da disseminação do novo Coronavírus (2019-nCoV) no âmbito dos estabelecimentos penais. 
Brasília, DF: Diário Oficial da União, 19 maio 2020. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/resolucao-n-5-de-15-de-maio-de-2020-
257390381#:~:text=Estabelecer%20Diretrizes%20Extraordin%C3%A1rias%20e%20Espec%C3%ADfica
s,no%20%C3%A2mbito%20dos%20estabelecimentos%20penais. Acesso em: 19 abr. 2021. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-covid-19
https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-covid-19
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5-de-15-de-maio-de-2020-257390381#:%7E:text=Estabelecer%20Diretrizes%20Extraordin%C3%A1rias%20e%20Espec%C3%ADficas,no%20%C3%A2mbito%20dos%20estabelecimentos%20penais
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5-de-15-de-maio-de-2020-257390381#:%7E:text=Estabelecer%20Diretrizes%20Extraordin%C3%A1rias%20e%20Espec%C3%ADficas,no%20%C3%A2mbito%20dos%20estabelecimentos%20penais
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5-de-15-de-maio-de-2020-257390381#:%7E:text=Estabelecer%20Diretrizes%20Extraordin%C3%A1rias%20e%20Espec%C3%ADficas,no%20%C3%A2mbito%20dos%20estabelecimentos%20penais
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5-de-15-de-maio-de-2020-257390381#:%7E:text=Estabelecer%20Diretrizes%20Extraordin%C3%A1rias%20e%20Espec%C3%ADficas,no%20%C3%A2mbito%20dos%20estabelecimentos%20penais
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A proposta original previa a utilização de celas contêineres294 para abrigar presos 

com suspeita ou contaminados pelo novo coronavírus.295 Após intensa pressão exercida 

pela sociedade civil, órgãos nacionais e internacionais,296 a previsão dos contêineres 

acabou por ser expressamente proibida. 

 Porém, a aprovação da construção de estruturas provisórias sem a necessidade de 

cumprimento de requisitos mínimos especialmente recomendados para evitar a 

disseminação do alastramento da doença tende a não responder a necessidade sanitária do 

momento e a precarizar, ainda mais, as condições de detenção e a colocar em risco a saúde 

e a vida das pessoas privadas de liberdade e servidores do sistema prisional. 

 A Nota Técnica sobre a Resolução nº 5 de 2020 redigida pelo LabGEPEN, 

vinculado ao Departamento de Políticas Públicas da Universidade de Brasília, e o Núcleo 

de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPPES) e com o Grupo de Estudos em Conforto 

Ambiental (GECA), da Universidade Federal de Alagoas, explica que a aprovação dessa 

diretriz ao ser silente sobre a exigências que poderiam mitigar o alastramento do vírus 

está colocando em risco a vida das pessoas.   
 
Em uma situação de pandemia cujo vírus tem uma alta capacidade de 
contágio por gotículas que se espalham no ar e se acumulam em 
superfícies, é fácil relacionar o impacto que se opera à saúde das 
pessoas privadas de liberdade devido a forma que o Estado as custodia. 

 
294 A utilização de contêineres para abrigar pessoas em privação de liberdade já foi amplamente proibida e 
repudiada por órgãos internacionais e também pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Habeas 
Corpus 142513/ES, DJe 10.05.2010. Para mais informações sobre o histórico da utilização de contêineres 
no sistema prisional, cf. CENTRO DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS “VALDÍCIO BARBOSA 
DOS SANTOS”; CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA SERRA; CONECTAS 
DIREITOS HUMANOS; CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO CEDH-ES; JUSTIÇA GLOBAL; PASTORAL DO MENOR DO ESPÍRITO SANTO. 
Violações de direitos humanos no sistema prisional do Espírito Santo: Atuação da sociedade civil. [S. 
l.]: Conectas, 2011. Disponível em: https://www.conectas.org/publicacoes/download/violacoes-sistema-
prisional-es. Acesso em: 4 set. 2020. 
295 Ofício n. 806/2020/GAB-DEPEN/DEPEN/MJ, assinado pelo Diretor-Geral do Departamento 
Penitenciário Nacional, no dia 17 de abril de 2020, continha a proposta de utilização de contêineres e 
estruturas metálicas temporárias destinadas ao aumento de vagas no sistema prisional, com a justificativa 
(apresentada em ofício complementar n. 864/2020/GAB-DEPEN/DEPEN/MJ, dia 24 de abril de 2020) é 
de que seriam utilizadas como celas de custódia e hospital de campanha dentro das unidades prisionais, 
como forma de mitigar o contágio do novo coronavírus.  
296 Os Considerandos da Resolução citam ofícios e manifestações protocoladas assinados pelas Defensorias 
Públicas dos estados de MG, SP, RJ, ES, PR, AM, GO, MT, PE, PA e DF. Da Comissão de Política Criminal 
e Penitenciária da OAB/SP. Do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Das entidades 
Conectas Direitos Humanos, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais - IBCCRIM, Instituto Pro Bono, 
Pastoral Carcerária, Instituto Terra Trabalho e Cidadania - ITTC, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, 
Centro de Referência em Direitos Humanos Marcos Dionísio, Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e 
da Coletividade, EDUCAFRO, Instituto de Estudos da Religião, Conselho Estadual dos Direitos Humanos 
e da Cidadania do Rio Grande do Norte, Rede Justiça Criminal, Justiça Global, Association for the 
Prevention of Torture (APT) e Associação Juízes para a Democracia. Manifestação do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Direitos Humanos, do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro, bem como 
Nota Técnica Conjunta do CNJ/CNMP. 

https://www.conectas.org/publicacoes/download/violacoes-sistema-prisional-es
https://www.conectas.org/publicacoes/download/violacoes-sistema-prisional-es
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A falta de observância de parâmetros mínimos de ventilação, por 
exemplo, em um momento como o atual, amplifica as chances de 
contaminação da população carcerária. O próprio transitar e realizar 
atividades relacionadas a rotina diária denotam, mais do que nunca, o 
alinhamento com os fundamentos e diretrizes da arquitetura penal, de 
modo a não acentuar ainda mais a vulnerabilidade da população 
carcerária frente à pandemia. Na contramão de todas as orientações da 
OMS para controle da pandemia, a extinção dos parâmetros de 
arquitetura penal estabelecidos pela Resolução nº 9/2011, com a 
suspensão dos diâmetros mínimos, dimensões mínimas por pessoa, 
impossibilidade de bom desempenho de ventilação e iluminação 
naturais em ambientes onde ocorrem atividades coletivas, como salas 
de aula, oficinas de trabalho, refeitórios, dentre outros, possibilitam 
aglomerar e adensar grande quantidade de pessoas, de maneira 
“legítima”, em atividades rotineiras, ou ainda podem “justificar” o 
agravamento de violações de direitos das pessoas presas, quando 
espaços não são adequados às atividades coletivas e oportunizam o 
confinamento “justificado” em celas já superlotadas, sem sequer 
poderem receber visitas, estudar, trabalhar ou receber qualquer tipo de 
assistência, uma vez que todos podem se contaminar, inclusive 
funcionários.  
Em celas cuja capacidade é de 6 pessoas, muitas vezes se aglomeram o 
dobro de pessoas que, permanecendo em confinamento “justificado” 
agravam ainda mais as condições de saúde de pessoas já com 
comorbidades, que também deixam de se movimentar minimamente e 
passam a respirar o ar saturado e quente de celas superlotadas.297 

 

A Resolução é omissa sobre os agentes penitenciários e demais funcionários, que 

entram e saem das unidades prisionais e tem contato com diversas pessoas de seu ciclo 

social e comunitário. Os servidores são, portanto, potenciais vetores da doença tanto para 

o ambiente interno quanto para o externo e também estão com risco à saúde.  

 

5.2 INTERESSES ECONÔMICOS   

 

Para além desses elementos apresentados acima, soma-se a influência dos 

interesses econômicos que podem se beneficiar de uma política calcada em privatizações, 

terceirização para construção de presídios e serviços, como de alimentação. 

 
297 BRASIL. Laboratório de Gestão de Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de 
Políticas Públicas da Universidade de Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas; Grupo de Estudos em Conforto 
Ambiental (GECA) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. 2020. 
Nota Técnica de 27 de julho de 2020 Arquitetura Penal e COVID-19: Análise sobre os impactos da 
Resolução n° 5, de 15 de maio de 2020, do CNPCP que propõe Diretrizes Extraordinárias e Específicas 
para Arquitetura Penal, destinadas para o enfrentamento da disseminação da COVID-19 (2019-nCoV) no 
âmbito dos estabelecimentos penais. [S. l.]: LabGEPEN; NuPPES; GECA, 2020. Disponível em: 
https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-
covid-19. Acesso em: 19 ago. 2020..p. 19. 

https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-covid-19
https://www.labgepen.org/post/labgepen-lan%C3%A7a-nota-t%C3%A9cnica-sobre-arquitetura-penal-e-covid-19
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Em 2011, aproveitando-se da proximidade da Copa do Mundo de Futebol no 

Brasil, foi instituído o regime diferenciado de contratações públicas (RDC) para a 

construção de estádios e outros equipamentos para servir ao megaevento. Contudo, na 

mesma lei foi incluída a construção, ampliação, reforma e administração de unidades 

prisionais e socioeducativas.298 

O Supremo Tribunal Federal declarou, na ADPF 347299, que o sistema 

penitenciário nacional está em estado de coisas inconstitucional e, diante disso, proibiu o 

contingenciamento dos fundos nacionais para investimento nessa área.300 O Fundo 

Penitenciário Nacional (FunPen) foi criado por lei e prevê o repasse de recursos federais 

para os estados com a finalidade de investimento em construção, reforma, ampliação e 

aprimoramento de estabelecimentos penais.301 Ao final de 2017, o Ministério da Justiça 

autoriza o uso de R$590,6 milhões do FUNPEN, estabelecendo a obrigatoriedade de uso 

de, no mínimo, 30% em obras de construção, ampliação, reforma e conclusão de 

estabelecimentos prisionais, com objetivo de ampliação de vagas.302 

 
298 “Art. 1o  É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável exclusivamente 
às licitações e contratos necessários à realização: I - dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, 
constantes da Carteira de Projetos Olímpicos a ser definida pela Autoridade Pública Olímpica (APO); e II 
- da Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol Associação - Fifa 2013 e da Copa do 
Mundo Fifa 2014, definidos pelo Grupo Executivo - Gecopa 2014 do Comitê Gestor instituído para definir, 
aprovar e supervisionar as ações previstas no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a 
realização da Copa do Mundo Fifa 2014 - CGCOPA 2014, restringindo-se, no caso de obras públicas, às 
constantes da matriz de responsabilidades celebrada entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 
III - de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos Estados da 
Federação distantes até 350 km (trezentos e cinquenta quilômetros) das cidades sedes dos mundiais 
referidos nos incisos I e II. [...] VI - das obras e serviços de engenharia para construção, ampliação e 
reforma e administração de estabelecimentos penais e de unidades de atendimento socioeducativo. 
(BRASIL. Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. 
Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12462.htm. Acesso em: 19 abr. 
2021. Nossos destaques). 
299 Disponível em : 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=
AP&recurso=0&tipoJulgamento=M. Acesso em: 17 jun. 2018. 
300 GUIMARÃO, Raquel Lamboglia; PIGNATARI, Leonardo Thomaz. O Fundo Penitenciário Nacional 
(Funpen) e o financiamento do sistema prisional. Migalhas, 10 out. 2017. Disponível em: 
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI266838,81042-
O+Fundo+Penitenciario+Nacional+FunPen+e+o+financiamento+do+sistema. Acesso em: 17 jun. 2018. 
301 “Art. 3º Os recursos do FUNPEN serão aplicados em: I - construção, reforma, ampliação e 
aprimoramento de estabelecimentos penais.” (BRASIL. Lei Complementar nº 79, de 07 de janeiro de 
1994. Cria o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência 
da República, [2018]. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp79.htm#:~:text=LEI%20COMPLEMENTAR%20Nº%2079%2
C%20DE%2007%20DE%20JANEIRO%20DE%201994&text=Cria%20o%20Fundo%20Penitenciário%
20Nacional,Art. Acesso em: 19 abr. 2021); 
302 Em 27 de outubro de 2017 foi sancionada a Lei nº 13.500/2017, que define critérios para a transferência 
de recursos do FUNPEN aos estados, municípios e Distrito Federal, além de autorizar a prestação de 
serviços por militares, em caráter excepcional e voluntário, à Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(SENASP) e à Força Nacional de Segurança Pública (FNSP). A nova lei tem origem no Projeto de Lei de 
Conversão (PLV) 26/2017 (decorrente da Medida Provisória MP 781/2017), aprovado no Senado em 27 de 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=347&classe=ADPF&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI266838,81042-O+Fundo+Penitenciario+Nacional+FunPen+e+o+financiamento+do+sistema
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI266838,81042-O+Fundo+Penitenciario+Nacional+FunPen+e+o+financiamento+do+sistema
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O descontingenciamento do FUNPEN ocorreu de modo extremamente célere ao 

final de 2016. “No espaço de 11 dias, uma Medida Provisória foi editada, uma portaria 

de regulamentação publicada, 25 entes federativos elaboraram e submeteram termos de 

adesão e cerca de 1,12 bilhão de reais foram repassados aos fundos penitenciários 

estaduais."303 O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura dedicou um 

relatório temático à análise da destinação desse recurso e concluiu que a principal política 

a ser financiada com estes recursos é justamente a construção de unidades prisionais, 

“possivelmente sem licitação".304 
 
Os valores para essa finalidade somam mais de 71% do montante global 
descentralizado para os estados e Distrito Federal, com destinação 
exclusiva para construção, ampliação ou conclusão de obras de 
estabelecimentos penais já iniciadas. Importante registrar que não foi 
verificada nessa medida a adoção de projetos construtivos de módulos 
de educação, trabalho e saúde para estabelecimentos prisionais já 
existentes. Essa seria uma iniciativa relevante de qualificação dos 
espaços de custódia.305  
 

Esses elementos tornam-se ainda mais preocupantes se considerada a Resolução 

que estabelece diretrizes para a arquitetura prisional vigente, bem como a Resolução que 

disciplina as medidas emergenciais em razão da pandemia de coronavírus, que não é 

orientada para a finalidade da reintegração social e nem planejada para propiciar 

adequadas condições de trabalho para os agentes penitenciários. 

Nils Christie é bastante enfático no que diz respeito aos interesses econômicos na 

questão penitenciária:  
 

 
setembro. A MP 781 foi editada em maio, em substituição à MP 755/2017, que tratava do mesmo assunto, 
mas perdeu a vigência. Assim, fica confirmada a facilitação dos repasses do FUNPEN que estavam 
represados e a proibição de contingenciamento de arrecadações futuras. Por fim, em 22 de dezembro de 
2017, o Ministério da Justiça publica portaria que estabelece nova liberação do FUNPEN no montante R$ 
590,6 milhões, com obrigação de uso de no mínimo 30% em obras de construção, ampliação, reforma e 
conclusão de estabelecimentos prisionais, com objetivo de ampliação de vagas. (BRASIL. Mecanismo 
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT); Laboratório de Gestão de Políticas Penais 
(LabGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília; Núcleo de 
Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Alagoas, 2018. Nota Técnica Conjunta de 15 de janeiro de 2018: Análise sobre os impactos 
da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as Diretrizes para 
Arquitetura Penal no Brasil. [S. l.]: MNPCT; LabGEPEN; NuPES, 2018. Disponível em:  
https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf. p. 56-57). 
303  Ibdem. p. 56. 
304 BRASIL. Ministério de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Cidadania. Mecanismo Nacional de 
Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). FUNPEN e Prevenção à Tortura: as ameaças e potenciais de 
um fundo bilionário para a prevenção à tortura no Brasil. Relatório temático. Brasília: MNPCT, 2017. p. 
48.  
305 BRASIL, op. Cit., p. 56. 

https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf
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A esta altura já devo estar sendo óbvio, por isso vou ser breve: prisões 
significam dinheiro. Muito dinheiro. Em construções, em equipamentos 
e em administração. Isto é assim, independentemente de se tratar de 
prisões privadas ou públicas. As empresas privadas estão envolvidas de 
uma ou outra forma em todos os sistemas ocidentais.306 
 

O Brasil vem adotando uma série de medidas normativas facilitadoras para 

estimular a construção de novas unidades prisionais. A alteração da Resolução do 

CNPCP307, a decisão do STF de proibição do contingenciamento dos recursos do Funpen, 

a instituição do RDC para construção e reforma de unidades, são medidas que acabam 

por facilitar o investimento nessa estratégia de construção de mais e mais unidades sem 

o rigor, tanto em termos de procedimento administrativo para contratação, quanto da 

qualidade dos projetos apresentados e executados. A facilitação nos regimes de 

contratação, a liberação de recursos e a simplificação dos parâmetros mínimos que devem 

ser observados, criam uma combinação de fatores que impactam a atuação dos agentes 

penitenciários, na medida em que mais unidades prisionais são construídas, sem 

necessariamente considerar a contratação de novos agentes e nem a garantia de estrutura 

mínima para a realização do trabalho.  

O Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, o Laboratório de 

Gestão de Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas 

Públicas da Universidade de Brasília e o Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais 

(NuPES) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas 

emitiram uma nota técnica, em que afirmam que: 
 
A princípio, essas medidas poderiam parecer boas, considerando a 
grave situação dos serviços penais no país, em especial a ausência de 
programas em meio aberto e a indigna condição de custódia nas prisões. 
Mas, se examinada com mais atenção, a liberação desse saldo bilionário 
majoritariamente para construções, com fragilização do processo 
licitatório e, agora, com a flexibilização da Resolução n° 09/2011 pode 
configurar um dos piores cenários de emprego do dinheiro público. Sem 
investir nos serviços que possibilitam condições mais dignas de 
cumprimento de pena, sem apostar na revisão da gestão prisional e na 
qualificação dos servidores e tampouco criar estruturas para alternativas 
penais ou apoiar as pessoas que são egressas do sistema, a tendência é 

 
306 CHRISTIE, Nils. A indústria do controle do crime: o caminho dos GULAGS em estilo ocidental. Rio 
de Janeiro: Forense, 1998. p. 101. 
307 A alteração da Resolução nº 9 de 2011 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(CNPCP) sobre a arquitetura prisional é um reflexo, na visão do especialista, da dificuldade dos estados de 
executar o orçamento para a construção de novos presídios. “Há uma dificuldade técnica dos estados de 
elaborar e submeter projetos para execução desses recursos. Então a resolução que encerra uma série de 
obrigações acaba facilitando isso, já que tirando uma série de obrigações fica muito mais fácil construir 
presídios.” (MUNIZ, Mariana. A crise carcerária acabou? JOTA, 29, dez. 2017. Disponível em: 
https://www.jota.info/justica/crise-carceraria-de-2016-acabou-29122017. Acesso em: 17 jun. 2018). 

https://www.jota.info/justica/crise-carceraria-de-2016-acabou-29122017
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a ampliação do encarceramento em locais sem estrutura de reinserção 
social, potencializando as situações de vulnerabilidade e recrutamento 
para os grupos criminais organizados, fora e dentro das prisões. É 
possível que assistamos, assim, ao fortalecimento das condições que 
geram violência e criminalidade, e não o contrário.308 

 

5.3 DISTANCIAMENTO ENTRE AS DIRETRIZES EM ARQUITETURA PENAL E 

REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

Em que pese as diretrizes internacionais e expressas na LEP terem importantes 

componentes voltados à reintegração social, as resoluções do órgão responsável por dar 

concretude e materialização a elas demonstram que o direcionamento da política criminal 

se distancia desse ideal.  

As mudanças nas normativas descritas acima materializam e evidenciam esse 

distanciamento ao primarem apenas pela construção de unidades prisionais voltadas à 

ampliação da quantidade de leitos, sem exigências mínimas no que diz respeito aos 

direitos da população privada de liberdade e dos funcionários do sistema prisional 

previstos em lei. Além disso, o agente penitenciário não é considerado em sua condição 

de ator central na dinâmica prisional. A prioridade parece estar centrada na construção de 

celas e camas, sem que se tenha um olhar para a garantia de direitos e respeito aos direitos 

humanos ou à individualização da pena em algum grau.  

As normativas analisadas acima impactam diretamente na forma como as relações 

entre as pessoas irão se dar nas unidades prisionais, sendo, portanto, indicativos da 

maneira como a branquitude ocupa esses espaços de poder e opta por caminhos políticos 

que precarizam mais e mais as relações da população prisional e agentes penitenciários.  

De acordo com Carmen Silvia de Moraes Barros, a política criminal deve se 

refletir na norma, e essa relação existente entre política criminal e normativa deve se 

estender a todo processo de criminalização,  o que, certamente inclui também, a normativa 

responsável por delimitar como se dará o processo de execução da pena, incluindo a 

normativa administrativa. A autora afirma, ainda, que a política criminal deve incidir 

sobre as normas penais, processuais, penitenciárias etc., mas também sobre todas as 

 
308 BRASIL. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT); Laboratório de Gestão de 
Políticas Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de 
Brasília; Núcleo de Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal de Alagoas, 2018. Nota Técnica Conjunta de 15 de janeiro de 2018: Análise 
sobre os impactos da alteração da Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as 
Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil. [S. l.]: MNPCT; LabGEPEN; NuPES, 2018. Disponível em:  
https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf. p. 57. 

https://mnpctbrasil.files.wordpress.com/2019/09/nupes.pdf


141 
 

 
 

instâncias concretas em que atuam os operadores sociais, “[...] isto é, a polícia, o processo 

penal, o sistema penitenciário, os diferentes organismos auxiliares (assistentes sociais, 

psicólogos, psiquiatras, médicos etc.). Todos esses aspectos formam uma unidade.”309 

Desse modo, deve-se excluir qualquer sentido unicamente segregador na execução 

da pena. Deve-se, sempre, considerar a dimensão da reintegração social, ou, ao menos, 

não dessocializadora.310  

Porém, o caminho que vem sendo trilhado na definição política da arquitetura 

prisional segue justamente na contramão, se distanciando do primado da individualização 

da pena, ao afastar os agentes penitenciários do contato próximo com os presos e ao não 

prever, sequer, espaços mínimos para o desenvolvimento de atividades que poderiam ter 

finalidade de reintegração social como educação e trabalho: “[...] a individualização deve 

ter por objetivo que o cumprimento da pena, se não reeduque, que tampouco deseduque 

e seja fator de supressão da personalidade do sentenciado; que, não pretendendo fazê-lo 

melhor, tampouco o faça pior.”311 

A execução penal não pode ser considerada apenas como uma consequência da 

aplicação da pena; ela precisa ser tratada na perspectiva da busca pela reintegração social 

e da garantia dos preceitos constitucionais:   
 
[H]á que se repensar profundamente a questão carcerária, e a começar 
pela própria edificação, do próprio arranjo arquitetônico do presídio. 
Tal arranjo pode estar a serviço, seja de uma piora gradativa da 
qualidade de adaptação da conduta do preso, rumo à reincidência, seja 
de uma melhora gradativa, rumo à ressocialização e readaptação 
social.312 

 

O uso do espaço permite que relações emerjam e se construam, na interação entre 

as pessoas e com o próprio espaço. E, ao mesmo tempo, limitam ou tolhem algumas 

possibilidades de relações e interações. Esse tema será objeto de discussão da Parte III da 

tese, tendo os conceitos da Criminologia Clínica de Terceira Geração e de espaço 

dramatúrgico como lentes analíticas.  

  

 
309  BARROS, Carmen Silva de Moraes. A individualização da pena na execução penal. São Paulo: RT, 
2011. p. 111. 
310  Ibdem. p. 129. 
311 Ibidem, p. 214. 
312 SÁ, Alvino Augusto de. Arquitetura Carcerária e Tratamento Penal. In: SÁ, Alvino Augusto de. 
Criminologia Clínica e Psicologia Criminal. 2. ed. São Paulo: RT, 2010. p.137. 
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CAPÍTULO 6: ATUAÇÃO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E 

ARQUITETURA PENAL SOB A ÓTICA DA 

REINTEGRAÇÃO SOCIAL 
  

Este capítulo discute importantes aspectos que se relacionam à atuação dos 

agentes penitenciários. Compreender o papel dos agentes prisionais, suas vivências vis-

a-vis às normas que a regulam é uma forma de aprofundar o conhecimento sobre a política 

criminal.  

Os agentes penitenciários são o elo mais presente entre a sociedade e o cárcere 

para as pessoas em privação de liberdade. Os agentes prisionais atuam como anteparo, 

filtro, peneira e obstáculo ao acesso das pessoas presas ao mundo exterior. A vigilância 

de todos os atos das pessoas presas e de todo ambiente, bem como de tudo que se passa 

nas unidades é responsabilidade precípua dos agentes.  

Estão em contato direto e cotidiano com as pessoas privadas de liberdade e são 

responsáveis pela autorização de ingresso de todas as pessoas e bens nas unidades 

prisionais, bem como de todas as saídas. O que inclui a revista e autorização de ingresso 

de visitantes e pertences que as famílias enviam para seus parentes privados de liberdade. 

Além disso, para saídas e transferências de unidade, os pertences e as próprias pessoas 

presas também são revistados, além de revistas que são realizadas para acessarem 

qualquer atividade ou outro ambiente da unidade, como banho de sol, atividades 

educativas ou entrevistas com advogados.  

As demandas mais urgentes chegam primeiro para os agentes penitenciários, 

como emergências de saúde. A circulação na unidade é condicionada a autorização e ação 

dos agentes, o que é um grande poder, pois podem dificultar o acesso a atendimento 

médico, atividades laborais ou educacionais, por exemplo.  

Cabe, também, a eles o papel de registrarem as faltas graves ou eventuais crimes 

que venham a ser praticados dentro das unidades, o que acarreta sérias consequências 

jurídicas que podem ampliar o tempo de privação de liberdade ou levar a transferência de 

unidade ou dias na cela de castigo. 

Essa atuação fundamental dos agentes para garantia da ordem e do respeito aos 

direitos das pessoas presas está circunscrita ao espaço e às estruturas arquitetônicas. A 

atuação dos agentes é condicionada e exercida levando-se em consideração a distribuição 

espacial e as condições e existências dos espaços prisionais. Toda a atuação dos agentes 
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tem forte impacto da arquitetura prisional, como, por exemplo, na definição da forma de 

vigilância dos momentos de banho de sol, aumento da vulnerabilidade na realização do 

procedimento de trancar os presos nas celas por falta de rotas de fuga e saídas de 

emergência e na definição da realização de revista ou acompanhamentos das pessoas 

presas nos momentos em que circulam dentro da unidade de uma área para outra. 

As negociações informais313 que ocorrem entre agentes e pessoas presas são 

intimamente relacionados com os espaços prisionais, pois passam, muitas vezes, por 

transferência para outras unidades prisionais, imposição de sanção disciplinar a ser 

cumprida nas celas de castigo, redução de autorização de circulação pela unidade. As 

celas de castigo, com frequência, se localizam no “fundão” das unidades e são celas sem 

ventilação, sem luz natural e com higiene muito deficiente. Em alguns locais é chamado 

de “pote”, justamente por essas condições enumeradas. 

Mais exemplar ainda, são as transferências para o Sistema Penitenciário Federal, 

em que o espaço é um dos importantes elementos na conformação da rigidez do regime 

de cumprimento de pena, que não estão no âmbito da discricionariedade exclusiva dos 

agentes, mas sua indicação pode ser importante para que ocorra. 

Por serem os responsáveis pelo desenrolar da execução penal neste papel de 

representante do Estado no cotidiano intramuros, estão sujeitos a sofrerem pressões 

frequentes, por vezes contraditórias. De um lado pressões da direção, da Secretaria 

responsável pela administração prisional e da própria sociedade. De outro, pressão das 

pessoas presas. Além disso, adicionam-se as pressões realizadas pela imprensa e pela 

sociedade civil, judiciário, ministério público e defensorias públicas. Cada ator social com 

suas próprias demandas e interesses. Agentes penitenciários são os responsáveis pela 

implementação na ponta, na última medida, das políticas de execução penal. 

As discussões que aqui se apresentam se ancoram na Criminologia Clínica de 

Terceira Geração na medida que consideram os agentes penitenciários como atores 

situados e, portanto, consideram o entorno como fundamental para a compreensão da sua 

atuação, bem como o impacto que a sua atuação exerce em outros atores situados, 

especialmente as pessoas em privação de liberdade sob sua custódia.  

De acordo com a Criminologia Clínica de Terceira Geração, a execução da pena 

deve se voltar, prioritariamente, para a reintegração social, e, dessa forma, esse ideal deve 

 
313 Castro e Silva realiza importante trabalho sobre as negociações informais. Cf. CASTRO E SILVA, 
Anderson Moraes de. Nos braços da lei: o uso da violência negociada no interior das prisões. Rio de 
Janeiro: e+a, 2008. 
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guiar a atuação dos agentes penitenciários, sem ignorar a importância da segurança. 

Sendo assim, a segurança deve estar a serviço da busca pela reintegração social, e não ao 

contrário. O comprometimento dos agentes penitenciários é essencial para essa mudança 

de concepção, já que são os representantes cotidianos do Estado na relação com as pessoas 

em privação de liberdade e responsáveis por possibilitar o acesso destas pessoas às 

atividades e às assistências existentes e disponíveis na unidade prisional.  

Para se perseguir esse ideal da reintegração social, é necessário avançar na 

compreensão de que a reintegração social estaria, também, a serviço da sociedade e da 

segurança pública.  

De acordo com alguns autores, a segurança tem sido o principal critério que 

orienta a política penitenciária. 314 No que diz respeito à atuação dos agentes 

penitenciários, afirma Sá, esta fica restrita às funções de segurança e disciplina – seja pela 

carência de recursos humanos ou pela imposição da própria política penitenciária –, não 

dando margem para um redimensionamento de sua função. Para o autor, resta ao agente 

se identificar com essa função de guardião da segurança e supervalorizá-la. Contudo, tal 

movimento, em sua visão, acaba por empobrecer e restringir a atuação dos agentes 

penitenciários. 

 E, nesse caminho argumentativo, prossegue:  
 
E não há que se culpar os agentes por esta sua identificação com a 
função restrita de manutenção da segurança e disciplina, segurança e 
disciplinas inflacionadas e tomadas no sentido estrito das palavras, com 
consequentes entraves colocados pela gestão prisional a propostas de 
natureza diversa, principalmente vindas de fora do presídio. Aliás, se o 
infrator deve ser considerado, não como autor, mas como ator situado, 
conforme exposto acima, da mesma forma os agentes penitenciários, 
em seus acertos e desacertos, devem ser igualmente considerados como 
atores situados.315 

 

Sharon Shalev estuda o impacto da arquitetura prisional considerando cinco 

perspectivas centrais: (i) a organização dos relacionamentos entre pessoas; (ii) o espaço 

 
314 SILVA, Haroldo Caetano da. Arquitetura penitenciária: a simplicidade como solução. Boletim 
IBCCRIM. v. 16, n. 191, p. 4-5, 2008. p. 4. LIMA, Suzann Flavia Cordeiro de; FRANÇA JUNIOR, 
Francisco de Assis de. Arquitetura, humanização e segurança: breve contributo crítico ao processo de 
contratação para a construção de estabelecimentos penais no Brasil. Revista Magister de Direito Penal e 
Processual Penal. n. 81, v. 14, p. 72-78, 2017.  
315 SÁ, Alvino Augusto de. O exercício da profissão dos agentes de segurança penitenciária: conflitos e 
paradoxos frente às propostas de intercâmbio sociedade-cárcere. In: NASCIMENTO, Andrea dos Santos 
(coord.). O Crime Des-compensa? Ensaios sobre psicologia, criminologia e violência. Florianópolis: 
Insular, 2016. p. 24.  
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para adaptabilidade, flexibilidade e mobilidade; (iii) a comunicação; (iv) a organização 

do espaço concreto; e (v) determinação do estilo de supervisão sobre os presos.316   

Estas perspectivas serão trabalhadas a partir da fala dos próprios agentes 

penitenciários entrevistados, na Parte III, organizadas de forma a dar destaque para os 

espaços prisionais em termos de existência, qualidade e usos na dimensão de como isso 

reflete na atuação e vivência dos agentes penitenciários, com especial destaque para as 

rotinas e procedimentos que são adotados diante da arquitetura prisional e demais fatores 

como o baixo quantitativo de agentes e a expressiva – em termos de quantidade e nível 

de organização –  população carcerária. 

No que diz respeito à organização dos relacionamentos entre as pessoas, a autora 

destaca a localização da prisão como um fator que influencia a visita de familiares, de 

projetos e programas de reintegração social, programas de integração com a comunidade 

e serviços especializados. Já no âmbito interno – o que chama de microescala –, ela afirma 

que um projeto que pretenda realçar a interação entre os indivíduos e permitir a 

individualização do tratamento penitenciário é positivo, enquanto um projeto que 

pretende desencorajar e obstaculizar essas interações é negativo.317    

A organização dos relacionamentos entre as pessoas aparece de modo primordial 

nas análises que se apresentarão a seguir, já que se considera a arquitetura penal como 

espaço dramatúrgico e, portanto, corresponsável pelas cenas carcerárias e atuação de 

todos os protagonistas. A relação entre as pessoas está totalmente imbricada, na 

concepção deste trabalho, com a qualidade e disposição arquitetônica das unidades 

prisionais. Um exemplo emblemático reside nas formas de vigilância ou procedimentos 

adotados em situações essenciais na dinâmica prisional, como a tranca das pessoas presas 

nas celas ao final do dia e a sua circulação interna dentro das unidades prisionais.318 

Ademais, a questão da localização das unidades prisionais apareceu de modo intenso e é 

tratada em item próprio que contempla a política de interiorização das prisões, a distância 

da família dos próprios agentes, a restrição de mobilidade e circulação dos agentes, o 

impacto sobre acesso a bens e serviços essenciais para a dinâmica prisional e a influência 

no ingresso de objetos proibidos.319 

 
316 SHALEV, Sharon. Controlling risk through solitary confinement. Londres; Nova Iorque: Taylor & 
Francis Group, 2011. Kindle edition. p. 98-100. 
317 Ibidem, p. 98. 
318 Elementos a serem discutidos no Capítulo 10 da presente tese. 
319 Elementos a serem discutidos no Capítulo 7 da presente tese. 
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No que tange a adaptabilidade, flexibilidade e mobilidade, a autora destaca a 

criação de projetos e construção de unidades que permitam alterações futuras na sua 

funcionabilidade para fins de execução da pena – projetos que permitam adaptações são 

mais positivos, na sua avaliação.320 Esse tema também foi abordado na Parte III, porém, 

o que se notou é que aparecem mais em formas de improviso, puxadinhos e gambiarras, 

do que em políticas instituídas a partir da arquitetura prisional.  

 Shalev trata o tema da comunicação de modo simbólico, considera que a 

arquitetura comunica ao preso como a sociedade o percebe e reforça essa percepção social 

para a sociedade. “É um 'comunicador de 24 horas' que deve ser usado como 'parte do 

processo de tratamento' e comunicar valores e atitudes positivas aos presos.”319F321. No 

mesmo sentido, reflete Alvino Augusto de Sá 
 
A edificação carcerária providencia também, via de regra, 
arquitetonicamente, uma grande separação, uma grande diferenciação 
entre os internos e a equipe dirigente. Estabelecem-se aí dois mundos 
arquitetonicamente distintos da prisão. A arquitetura, por conseguinte, 
estaria contribuindo nesse caso, para se consubstanciar, dentro da 
instituição prisional, a reedição da estrutura social com suas divisões 
não raras vezes até geográficas, entre os que detêm o poder e riqueza e 
os demais.322 

 

E este elemento está presente em toda discussão da Parte III, especialmente no 

que se refere a existência e qualidade dos espaços de uso exclusivo dos agentes 

penitenciários e de usos compartilhados com as pessoas presas. 323 

No aspecto da organização espacial, Shalev alerta para a necessidade de se 

encontrar um equilíbrio entre as necessidades de segurança e as consequências adversas 

de uma atmosfera demasiadamente opressiva – que pode resultar em reações hostis das 

pessoas privadas de liberdade e uma resposta negativa da sociedade.324 Esses elementos 

são tratados de modo central com destaque ao protagonismo e perspectiva dos agentes 

penitenciários, especialmente nos tópicos destinados à discussão sobre as rotinas e 

procedimentos, bem como sobre a discussão dos impactos da automação e mecanização 

das unidades prisionais. 

 
320 SHALEV, Sharon. Controlling risk through solitary confinement. Londres; Nova Iorque: Taylor & 
Francis Group, 2011. Kindle edition. p. 98-99. 
321 Tradução livre da autora. No original: “It is a '24-hour communicator' that should be used as 'part of the 
treatment process' and communicate positive values and attitudes to prisoners.” (Ibdem. p. 99). 
322 SÁ, Alvino Augusto de. Arquitetura Carcerária e Tratamento Penal. In: SÁ, Alvino Augusto de. 
Criminologia Clínica e Psicologia Criminal. 2. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 130. 
323 Elementos a serem discutidos nos Capítulos 8 e 9 da presente tese. 
324 SHALEV, op. cit., p. 99. 
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A determinação do estilo de supervisão, segundo ela, se dá em razão de aspectos 

arquitetônicos e de gerenciamento. Os modelos podem permitir que a supervisão seja feita 

de modo direto ou indireto. Essa correlação e seus efeitos na dinâmica carcerária serão 

discutidos à luz da fala dos entrevistados.325 

A supervisão indireta, segundo ela, está a serviço de uma forma de gestão voltada 

para a reação, pois estimula que os agentes penitenciários atuem para conter os problemas 

e não facilita a capacidade de antecipação e de prevenção de conflitos ou distúrbios. Esse 

modelo estimula a separação e o desenvolvimento de culturas diferentes entre aqueles 

que são funcionários e as pessoas presas. Esse afastamento dificulta que os agentes 

compreendam e, como consequência, controlem as pessoas presas. Ademais, esse 

distanciamento também pode ter o efeito negativo de incrementar a visão estereotipada 

que os agentes possam ter sobre as pessoas presas e, com isso, obstaculizar que os tratem 

como indivíduos e na sua singularidade.326  

A autora apresenta as vantagens da adoção do modelo de supervisão direta em que 

os agentes têm interação face a face com os presos, afirmando que esse modelo de 

unidades prisionais estimula a proatividade e a proximidade, e a presença dos agentes tem 

o potencial de reduzir condutas ilegais ou inapropriadas por parte das pessoas presas. 

Segundo ela, a adoção do modelo de supervisão direta reduz sensivelmente a prática de 

violência nas prisões e estimula a relação positiva e a troca entre agentes e pessoas presas. 

A vigilância é mais efetiva e, como consequência, a segurança interna também.327 

Alvino Augusto de Sá, ao analisar o impacto psíquico para os presos do modelo 

de supervisão, afirma que a arquitetura penal, ao mesmo tempo em que separa por meio 

de muros e barreiras o ambiente interno do externo das unidades prisionais, não possibilita 

individualização e privacidade para as pessoas presas, já que estão sempre 

compartilhando os espaços. Todas as áreas são comuns, inclusive os sanitários.  
 
O recluso raramente tem um espaço para um encontro consigo mesmo, 
na solidão. E, pior, talvez acabe por se acostumar com isso, com essa 
perda da identidade e da privacidade. Privacidade, identidade – fatores 
de inestimável importância para a saúde mental e para a readaptação 
social.328 

 

 
325 Elementos a serem discutidos nos Capítulos 10 e 11 da presente tese. 
326 SHALEV, Sharon. Controlling risk through solitary confinement. Londres; Nova Iorque: Taylor & 
Francis Group, 2011. Edição Kindle. p. 100. 
327 Ibidem, p. 100. 
328 SÁ, Alvino Augusto de. Arquitetura Carcerária e Tratamento Penal. In: SÁ, Alvino Augusto de. 
Criminologia Clínica e Psicologia Criminal. 2. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 130. 
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De acordo com o Manual do Agente Penitenciário disponibilizado no site do 

departamento penitenciário do Paraná,329 existem duas principais formas de supervisão. 

A vigilância física, em que os agentes ficam em postos fixos de trabalho e ficam 

responsáveis pela observação de toda a área compreendida entre o local que está até o 

próximo posto de trabalho, em que outro funcionário assumirá a supervisão a partir 

daquele ponto. Nesse modelo é necessário que existam postos de trabalho e funcionários 

suficientes para cobrir toda área da unidade prisional, já que nenhum posto de trabalho 

pode ficar sem a presença de um agente.  

A outra forma apresentada pelo mesmo Manual é a vigilância móvel em que a 

presença dos agentes é intermitente nos diversos pontos da área sob sua responsabilidade. 

Ela é utilizada para vigiar distâncias maiores e devendo o agente se deslocar entre um 

ponto e outro, em diversos momentos do dia, para assegurar que está observando e 

vigiando toda a área sob sua responsabilidade. A vigilância móvel também serve como 

meio de reforço dos postos fixos de trabalho e tem o benefício de articular os diversos 

setores de segurança do estabelecimento. 

Acrescenta-se ainda que os equipamentos eletrônicos, como de comunicação entre 

os agentes alocados em cada posto de trabalho ou câmeras, podem ser adicionados para 

melhorar a realização deste trabalho.330 

Para que qualquer uma das formas de vigilância seja alcançada, a arquitetura penal 

precisa ser projetada sem pontos cegos ou com a possibilidade de circulação dos agentes 

entre os postos de trabalho para aumentar a cobertura visual dos espaços e das pessoas 

que estão ocupando os ambientes. Ângulos de visão, rotas alternativas, caminhos para 

circulação e comunicação entre os funcionários são elementos essenciais para serem 

considerados e planejados.  

 

 

6.1  AGENTE DE SEGURANÇA VS. AGENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

 

Na realidade atual do Brasil predomina o embate entre os ideais da segurança e da 

reintegração na gestão prisional e na atuação dos agentes penitenciários, atores 

 
329 DEPEN-PR. Manual do Agente Penitenciário. Disponível em: 
http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/manual_agente_pen.pdf. Acesso em: 25 fev. 2021. p. 6-7. 
330 Elementos a serem discutidos no Capítulo 10 da presente tese. 

http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/manual_agente_pen.pdf
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responsáveis por sua aplicação cotidiana. Na prática, verifica-se que a atuação dos agentes 

é voltada para a segurança, em detrimento da promoção da reintegração social. 

As categorias analíticas apresentadas por Shalev são importantes termômetros que 

permitem compreender se a arquitetura prisional foi projetada com o objetivo de facilitar 

a reintegração social ou se está calcada estritamente no ideal da segurança. Uma vez que 

a atuação dos agentes penitenciários está constrita a dimensão arquitetônica, que assume 

papel corresponsável, deve-se analisar essa correlação para que se possa elaborar 

propostas de intervenção efetivas para uma mudança de paradigma que passe a priorizar 

os ideais da reintegração social.  

Com relação aos agentes penitenciários, seu papel institucional precisa ser 

ressignificado e sua atuação voltada à reintegração social precisa ser valorizada, o que 

não se dará com a simples formulação de cursos teóricos.  

A reintegração social não pode ser alcançada com projetos pré-formatados e com 

imposição de conteúdos e formas. Apenas na individualização e na adaptação para a 

realidade de cada um dos sujeitos é possível pensar em formas de fortalecimento psíquico 

e de atividades que sejam significativas e construtivas, com criação de vínculos entre os 

atores.  

  A pesquisa “Diagnósticos dos Serviços Prisionais no Brasil (região NE)”,331 

realizada no âmbito do projeto Pensando o Direito do Ministério da Justiça, aplicou um 

survey em âmbito nacional a mais de quatro mil agentes penitenciários. 332 No que diz 

respeito a imagem que os agentes têm sobre suas funções, a grande maioria respondeu 

que deveriam ser responsáveis pelos serviços administrativos, direção ou chefia de 

segurança e disciplina, direção geral da unidade, direção ou chefia de reintegração social, 

 
331 O relatório final da pesquisa não foi publicado pelo Ministério da Justiça até a presente data, contudo 
um artigo contendo análises decorrentes da pesquisa está publicado em: BRAGA, Ana Gabriela; 
CALDERONI, Vivian; JESUS FILHO, José de; TEIXEIRA, Maíra Coutinho. Guardiões de castelos de 
areia: um retrato dos serviços prisionais do Nordeste brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 
São Paulo, n. 146, ago. 2018. 
332 “O questionário nacional com agentes penitenciários foi uma iniciativa importante para mapear o perfil 
e tendências político criminais dos agentes penitenciários do Brasil. Ainda que realizado a partir de amostra 
não aleatória e da diferença de representatividade do número de respondentes de um estado para outro, 
obteve-se a participação de mais de 4000 agentes de todos os estados da Federação. Essa amplitude e 
diversidade da amostra permitiu a realização de algumas inferências sobre a opinião dos agentes 
penitenciários do Brasil capazes de embasar políticas públicas e penitenciárias com foco no servidor 
prisional. O survey foi composto de 53 questões- em sua maioria com respostas elaboradas a partir de escala 
Likert de sete pontos- e percorreu sete temas centrais: ambiente prisional; carreira e condições de trabalho; 
orientação em relação aos presos, concepções político-criminais; satisfação no trabalho; formação; e perfil 
dos agentes penitenciários.” (BRAGA, Ana Gabriela Mendes et al. Relatório final da Pesquisa 
Diagnósticos dos Serviços Prisionais no Brasil (Região NE). Chamada Pública PNPD 097/2014 no 
âmbito do Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional – PNPD do Programa de 
Mobilização de Competência Nacional para Estudos sobre o Desenvolvimento – PROMOB. Não publicado.  
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serviço de inteligência, grupos de intervenção, vigilância externa, escolta interna e 

externa, custódia de presos e transporte de veículos.333  

  Os agentes são, na sua própria visão, e na visão da sociedade, responsáveis por 

assegurar o funcionamento das rotinas nas unidades prisionais, o que consiste, em linhas 

gerais, em assegurar que as pessoas presas continuarão presas, mediar a relação entre as 

pessoas presas e os serviços como educação e alimentação, com as assistências médicas, 

psicológicas e jurídica. Todas as demandas do cotidiano, perpassam pela necessidade de 

assegurar a segurança, seja dos próprios agentes, como das pessoas presas, dos visitantes 

e demais profissionais que realizam trabalhos nas unidades, tais como educadores e 

advogados.334  

  A falta de profissionais suficiente para o desenvolvimento de tantas atividades, 

faz com que os próprios agentes sejam incumbidos das funções administrativas, 

investigativas, preventivas e ostensivas. Adiciona-se nesse caldeirão fervente, a 

correlação entre o que se passa dentro das unidades e a criminalidade no exterior, já que 

as facções criminosas operam de forma articulada interna e externamente aos muros.335 

  As atividades relacionadas ao processo de individualização da pena e reintegração 

social foram muito pouco citadas pelos agentes participantes. Tal dado demonstra que os 

agentes atribuem à função da segurança a prioridade de sua atuação. Mas, ao mesmo 

tempo, entendem a função ressocializadora como importante: 76% dos respondentes 

afirmaram ser esse um dos objetivos da execução penal, conjuntamente com forçar o 

respeito às leis (93%) e proteger a sociedade (92%).336  

Contudo, é importante destacar que os próprios agentes prisionais sofrem os 

efeitos da prisionalização, com impacto na autoimagem, autoestima337 e até da própria 

 
333 CALDERONI, Vivian. Diálogos no Cárcere: a experiência do GDUCC com agentes penitenciários para 
a reintegração social. In: SHECAIRA, Sérgio Salomão; ALMEIDA, Julia de Moraes; FERRARINI, Luigi 
Barbieri (Orgs). Criminologia: estudos em homenagem ao Professor Alvino Augusto de Sá. 1. ed. Belo 
Horizonte/São Paulo: D’Plácido, 2020. p. 550. 
334 MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade 
e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 104. 
335 Ibidem, p. 104. 
336 “Nesse cenário em que servidores trabalham em unidades bombas-relógio (uma mistura de espaços 
superlotados, com estrutura precária em condições materiais miseráveis, com serviço penitenciário 
insuficiente e que custodiam facções rivais), surge em seus discursos uma sólida demanda por reforços na 
área de segurança: aumento do contingente e de armamento, bem como formação e capacitação dos 
servidores na área operacional”. (BRAGA, Ana Gabriela; CALDERONI, Vivian; JESUS FILHO, José de; 
TEIXEIRA, Maíra Coutinho. Guardiões de castelos de areia: um retrato dos serviços prisionais do Nordeste 
brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n. 146, ago. 2018. p. 56). 
337 Para uma discussão mais aprofundada dos efeitos da prisionalização, cf. CALDERONI, Vivian. Luz e 
sombra no sistema prisional: percepções de juízes sobre agentes penitenciários. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2014. p. 27-84.   
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profissão.338 A cultura prisional é introjetada pelos agentes e levada para o ambiente 

externo, no contato com sua família, amigos e sociedade em geral. 339  

Nos casos mais extremados, de unidades de segurança máxima ou no Sistema 

Penitenciário Federal, a literatura aponta para os efeitos que a realidade carcerária tem 

sobre os próprios funcionários, no que diz respeito, especialmente, a privação extrema, a 

arquitetura voltada ao isolamento e distanciamento das relações – inclusive entre os 

próprios agentes – e os rituais degradantes.340 

Melo aponta alguns elementos que confluem para que os agentes penitenciários 

estejam constantemente envoltos em um clima de tensão: (i) superlotação como 

dificultador do desenvolvimento da atividade dos agentes de vigilância e controle das 

pessoas presas; (ii) condições precárias e degradantes de trabalho que passam pelo déficit 

de agentes prisionais frente ao número de pessoas presas, ausência de políticas de 

valorização salarial e jornadas extremamente longas; (iii) alteração no perfil das pessoas 

presas que se submetem menos às regras e são menos fiéis nas manutenções de acordos, 

o que, na sua análise, está associado ao aumento de jovens na composição da população 

carcerária; e (iv) o risco constante de eclosão de conflitos com colegas de profissão ou 

com os superiores por serem percebidos ou como muito rígidos ou como muito 

permissivos.341  

Lourenço afirma que os agentes penitenciários incorporam os sofrimentos de 

acordo com suas subjetividades, mas sofrem com o que ele chama de dores do 

aprisionamento. Ele destaca o impacto das restrições e privações vivenciadas pelos 

agentes durante o plantão de trabalho, como restrições na possibilidade de expressar suas 

emoções, influenciar a gestão prisional, sua própria liberdade e autonomia, além de acesso 

a bens e serviços. E, a partir dessas restrições vivenciadas, carregam para fora dos muros 

medo, insegurança, vitimização, restrições de lazer e de circulação urbana, preconceito 

 
338 SÁ, Alvino Augusto de. O exercício da profissão dos agentes de segurança penitenciária: conflitos e 
paradoxos frente às propostas de intercâmbio sociedade-cárcere. In: NASCIMENTO, Andrea dos Santos 
(coord.). O Crime Des-compensa? Ensaios sobre psicologia, criminologia e violência. Florianópolis: 
Insular, 2016. p. 27-28. 
339 SABAINI, Raphael. Uma cidade entre presídios: ser agente penitenciário em Itirapina – SP.  2012. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
340 CASTRO, Karolina Pereira Alves de. Sistema Penitenciário Federal: Estudo sobre regimes 
disciplinares e confinamento solitário. 2019. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania) – 
Universidade de Brasília, 2019. p. 109-110. 
341 MELO, Felipe Athayde Lins de. O dispositivo penitenciário no Brasil: disputas e acomodações na 
emergência da gestão prisional. 2018. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2018. p. 205-206. 
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advindo da sua ocupação profissional, entre outros. Acrescenta, ainda, que para superação 

desse sofrimento seria importante medidas e políticas públicas também fora das unidades 

prisionais. Destaca, ainda, que o perfil desses profissionais aproxima-se do perfil das 

pessoas em privação de liberdade, em geral, não brancos, de origem pobre e que moram 

em áreas consideradas inseguras.342 

O caminho apontado por Sá, para que os agentes ressignifiquem sua atuação, é 

que os agentes redescubram o sentido em sua atuação profissional, para não precisarem 

recorrer tanto a mecanismos compensatórios de busca de equilíbrio que, em realidade, 

não dão sustentação à sua saúde mental. Sendo assim, o caminho está em buscar um 

exercício profissional que lhe garanta satisfação pessoal genuína e compatível com a 

dignidade. E, assim, Sá entende que esse sentido mais profundo está em auxiliar as 

pessoas presas no processo de reintegração. 
 
E aqui parece que a única saída, que será de fato o grande desafio para 
o agente penitenciário, será descobrir e reconhecer o valor mais 
profundo de sua profissão, que, quer queira, quer não, vai consistir, não 
na garantia da segurança da sociedade, mas na garantia da segurança 
e da vida harmoniosa dos presos. O grande desafio para o agente 
penitenciário, no âmago de suas relações contraditórias com os presos, 
será contribuir para que os presos reconheçam os aspectos positivos de 
si mesmos e que é possível manter com a sociedade uma relação 
harmoniosa.343   

 

Os agentes penitenciários acabam sendo influenciados pelo estigma da profissão 

e também pelas preconcepções que eles próprios tinham sobre a carreira e a rotina do 

trabalho antes de ingressarem.  O imaginário social negativo e estereotipado faz com que 

muitos agentes acabem por esconder sua verdadeira profissão em seu círculo social, não 

apenas por uma questão de segurança, mas com receio que passem a ser vistos como 

agressivos, cruéis ou corruptos. Como muitos agentes penitenciários mais recentes na 

carreira tem formação acadêmica ou outra profissão, acabam por se identificarem 

 
342 LOURENÇO, Luiz Claudio. Batendo a tranca: Impactos do encarceramento em agentes penitenciários 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dilemas: Revista de Estudos de Conflitos e Controle Social, 
v. 3, n. 10, out./nov./dez. 2010. p. 29. 
343 SÁ, Alvino Augusto de. O exercício da profissão dos agentes de segurança penitenciária: conflitos e 
paradoxos frente às propostas de intercâmbio sociedade-cárcere. In: NASCIMENTO, Andrea dos Santos 
(coord.). O Crime Des-compensa? Ensaios sobre psicologia, criminologia e violência. Florianópolis: 
Insular, 2016. p. 29. 
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socialmente com esta outra carreira e compartilhando apenas com os mais íntimos que 

são agentes prisionais. 344  

Assim, é preciso superar essa imagem supervalorizada do agente como garantidor 

de segurança para o benefício da reintegração social e para o aumento do bem-estar 

profissional. O processo de individualização da pena e a busca pela reintegração social 

devem se submeter à segurança, e não o contrário, o que só é possível com o envolvimento 

e comprometido dos agentes penitenciários que passariam a ocupar o papel de agente de 

execução penal ou agente de reintegração social. 345  

As interações que ocorrem devem ser construtivas e dialógicas, no sentido de criar 

experiências positivas e significativas. Nesse sentido, o espaço dramatúrgico deve ser 

voltado a essa finalidade e a possibilitar esses encontros, flexibilizar as relações e 

respeitar as individualidades, bem como todos os atores situados da trama. O enredo deve 

ser de busca da reintegração social.  

A pessoa em privação de liberdade deve ser, também, entendida como agente de 

construção do projeto da execução penal, e não destinatário de uma política pensada com 

base nas expectativas sociais.346 
 
A atitude mais adequada é a de se ouvir bem exatamente o que o preso 
quer dizer e buscar compreender essa fala em todo o seu contexto e 
dimensão. A fala do preso deve ser valorizada enquanto tal, ainda que 
ela sofra um viés, ao enfatizar determinadas disposições e silenciar 
sobre outras.347   

 

Não há como abrir essa escuta e de fato possibilitar que a execução da pena seja 

voltada para os indivíduos sem valorizar o papel dos agentes penitenciários como 

propulsores do processo de reintegração social, como a ponte para a primeira escuta e 

interferência cotidiana. É necessário que todos os atores estejam nessa sintonia e seja 

proposto a pessoa presa, em especial para as condenadas, um projeto que objetive reduzir 

 
344 MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade 
e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 66. 
345 CALDERONI, Vivian. Diálogos no Cárcere: a experiência do GDUCC com agentes penitenciários para 
a reintegração social. In: SHECAIRA, Sérgio Salomão; ALMEIDA, Julia de Moraes; FERRARINI, Luigi 
Barbieri (orgs). Criminologia: estudos em homenagem ao Professor Alvino Augusto de Sá. 1. ed. Belo 
Horizonte/São Paulo: D’Plácido, 2020. 
346 BAZO, Andressa Loli. A questão criminal e a inclusão social. In: SHECAIRA, Sérgio Salomão; 
ALMEIDA, Julia de Moraes; FERRARINI, Luigi Barbieri (orgs). Criminologia: estudos em homenagem 
ao Professor Alvino Augusto de Sá. 1. ed. Belo Horizonte/São Paulo: D’Plácido, 2020. p. 73. 
347 SÁ, Alvino. Criminologia clínica e execução penal: proposta de um modelo de terceira geração. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva. 2015. Col. Saberes Críticos. BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz Flavio (org.). Edição 
Kindle. p. 219. 
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os dados decorrentes do processo de prisionalização e de superação das crises que irá 

enfrentar.348  

Nesse sentido, os agentes penitenciários deveriam se identificar com o papel de 

agentes de reintegração social, para se tornarem peças importantes na busca do 

desenvolvimento dos sujeitos, já que estão em contato cotidiano com a população 

carcerária. Poderiam assumir papel interessante como propulsor da reintegração social se 

fosse incluído na sua dimensão profissional como prioridade a busca pela reintegração 

social. 

 O ideal da reintegração social encontra amplo amparo na normativa internacional, 

como nas Regras de Mandela e no Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Dentro os 

princípios estampados nas normativas, está de se evitar ao máximo a deterioração física 

e mental das pessoas presas, ao mesmo tempo em que sejam geradas oportunidades de 

mudança e desenvolvimento.  O que vai além do tratamento digno e humano.  

 É obrigação do Estado proporcionar atividades construtivas, para, ao menos, a 

situação da pessoa presa não ser pior no momento da soltura do que no momento de 

ingresso no sistema prisional, no que diz respeito à sua saúde mental, física, mas também 

em termos de experiências positivas e significativas.  

 Para isso, as pessoas presas precisam ser reconhecidas enquanto indivíduos e 

receberem tratamento individualizado que considere a sua história de vida e fatores 

psíquicos, habilidades e interesses, bem como considerando o contexto social para onde 

voltará após o cumprimento da pena. Para tanto, é necessário que seja aplicado um 

programa equilibrado, com atividades que envolvam trabalho, educação, ações culturais, 

recreativas e esportivas.349  

 

6.2 CONCILIAÇÃO ENTRE O IDEAL DA SEGURANÇA E DA REINTEGRAÇÃO 

SOCIAL: SEGURANÇA DINÂMICA  

 

  O embate que se apresenta entre o ideal da segurança e da reintegração social é na 

realidade uma falsa oposição que pode ser superada com novos modelos de gestão, 

 
348 CARVALHO, Salo de. O (Novo) Papel dos “Criminólogos” na Execução Penal: as alterações 
estabelecidas pela Lei 10.792/03 In: CARVALHO, Salo de. (Coord). Crítica à Execução Penal. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 170. 
349 COYLE, Andrew. Administração Penitenciária: uma abordagem de direitos humanos. Manual para 
servidores penitenciários.International Londres: Centre for Prison Studies, 2002. Disponível em: 
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/portugese_handbook.pdf. Acesso 
em: 24 fev. 2021. p. 101; 103; 111. 

https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/portugese_handbook.pdf
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arquitetura, atuação dos agentes penitenciários e com a adoção de medidas que equilibrem 

os importantes elementos. Uma forma que vem sendo utilizada exitosamente em outros 

locais é o conceito da segurança dinâmica.  

Esta alternativa concilia os elementos aparentemente conflitantes e que poderia 

ter o efeito de elevar a importância dos agentes penitenciários ao colocá-los em outro 

patamar de responsabilidades. Este conceito, já adotado em outros países, implica em um 

conjunto de ações que favorecem a construção de relações entre os agentes penitenciários 

e as pessoas em privação de liberdade, ao mesmo tempo em que aplica uma abordagem 

específica de segurança que tem como base a dinâmica e especificidade da população 

carcerária daquela unidade prisional, a dinâmica que se estabelece entre eles e com os 

agentes e demais funcionários. 

 O conceito de segurança dinâmica propõe a inversão da lógica, sendo que o maior 

convívio respeitoso com as pessoas presas representa maior segurança para a unidade e 

para os próprios agentes e o estabelecimento de protocolos que possam ser aplicados na 

realidade específica. Nesse sentido, cada um dos agentes penitenciários assumiria o papel 

de agente de segurança preventiva.350 

 A segurança dinâmica 
 
[...] reúne práticas de inteligência e trato humanitário, procedimentos 
adequados de triagem e separação das pessoas privadas de liberdade –
segundo parâmetros objetivamente estabelecimentos –, rotinas voltadas 
à prestação de serviços e assistências e a atuação colaborativa e 
integrada entre os servidores dos diferentes setores e áreas que 
conformam o cotidiano do estabelecimento prisional.351   

 
 Nesse sentido, o trabalho em parceria e conjunto entre as diferentes áreas, 

especialmente entre os agentes prisionais e os profissionais responsáveis pela prestação 

das assistências para as pessoas em privação de liberdade se torna essencial. Uma relação 

de integração e interdependência voltadas para o mesmo objetivo.   

 Melo aponta que, para que isso se torne uma realidade no sistema prisional 

brasileiro, é preciso que os agentes penitenciários passem por um processo de valorização 

profissional e reconhecimento social, para que, então, possam exercer esse papel 

 
350 MELO, Felipe Athayde Lins de. Modelo de Gestão para a Política Prisional. Documento resultado 
do produto “Proposta de Modelo de Gestão da Política Prisional” no âmbito de Consultoria Nacional 
Especializada para Formulação de Modelo de Gestão para a Política Prisional, sob supervisão de Valdirene 
Daufemback, projeto BRA/011/2014–Fortalecimento da Gestão do Sistema Prisional Brasileiro, parceria 
entre Departamento Penitenciário Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
Disponível em:  24 fev. 2021. p. 150-152. 
351  Ibidem, p. 151. 
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relevante na reintegração social e na garantia de direitos das pessoas privadas de 

liberdade. Concomitante a esse processo, seria necessário que a gestão prisional se abrisse 

e ampliasse a oferta e a interferência de políticas públicas sociais.352 

 Nessa concepção, a garantia de direitos de serviços e assistências de qualidade e 

em quantidade suficiente para as pessoas presas são elementos constitutivos da segurança 

das unidades e do sistema: e não ameaças em razão da entrada e circulação de mais 

pessoas e objetos. As unidades prisionais, seus projetos e sua arquitetura precisariam, 

igualmente, serem elaborados considerando essa lógica subjacente, com esses princípios 

para que possam criar espaços em que atividades, dinâmicas e relações positivas possam 

emergir, ao mesmo tempo em que possam pensar na redução de riscos à segurança. 

 Ocorre que atualmente, as dinâmicas e rotina são criadas sem procedimentos e 

diretrizes claras estabelecidas e emergem a partir do empirismo e do caso a caso, nem 

sempre voltadas a garantia de direitos ou até mesmo à segurança, mas definitivamente 

não são planejadas para atender a finalidade da reintegração social.353    

Os autores que se dedicam à arquitetura penal e seus impactos na dinâmica 

carcerária apontam que a arquitetura deve, cada vez mais, possibilitar encontros e 

flexibilidade nas relações e trocas, especialmente entre os funcionários e as pessoas 

presas. Analisam que esses modelos acabam por criar um ambiente mais saudável e que 

levam a ocorrência de menos incidentes. Ao mesmo tempo em que a impressão é de 

menor segurança, por ser uma estrutura menos rígida, na realidade, se tiver uma boa 

gestão e atuação dos agentes, pode ser um ambiente mais seguro e com menor ocorrência 

de incidentes, pois mais humana e individualizada será a execução penal.354   

Os estudos apontam para a necessidade de inversão da lógica que rege a definição 

de projetos e desenhos arquitetônicos das unidades prisionais. Sugerem que, ao invés de 

focar na tentativa de prever todas as situações que possam ocorrer e criar uma barreira 

espacial, deve-se priorizar as dinâmicas que querem ser promovidas e estimuladas. 

 
352  MELO, Felipe Athayde Lins de. Modelo de Gestão para a Política Prisional. Documento resultado 
do produto “Proposta de Modelo de Gestão da Política Prisional” no âmbito de Consultoria Nacional 
Especializada para Formulação de Modelo de Gestão para a Política Prisional, sob supervisão de Valdirene 
Daufemback, projeto BRA/011/2014–Fortalecimento da Gestão do Sistema Prisional Brasileiro, parceria 
entre Departamento Penitenciário Nacional e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
Disponível em:  24 fev. 2021, p. 152. 
353 Ibidem, p. 153. 
354 AGOSTINI, Flávio Mourão. O edifício inimigo: a arquitetura de estabelecimentos penais no Brasil. 
2002. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Arquitetura, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002. p. 109. 
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E em sentido totalmente oposto, aponta a literatura acadêmica, que o modelo do 

Sistema Penitenciário Federal brasileiro vem sendo apresentado como um modelo a ser 

perseguido, mesmo em nível estadual. No que diz respeito à rigidez da disciplina, que é 

espelhada na arquitetura das unidades, mas, mais do que isso, na atuação dos agentes 

prisionais.  

A pesquisa “Diagnósticos dos Serviços Prisionais no Brasil (região NE) 

identificou que muitos agentes anseiam realizar os cursos de formação oferecidos pelo 

DEPEN e aplicar esta forma de atuação no seu cotidiano profissional. Karolina Castro, 

ao aprofundar os estudos sobre o SPF brasileiro afirma que o SPF tem sido 

propagandeado como um ideal, inclusive no que diz respeito ao relacionamento que se 

estabelece entre agentes e pessoas privadas de liberdade, com imposição extrema de 

autoridade por parte dos agentes de modo a desconsiderar individualidades de cada pessoa 

presa e com a anulação das necessidades, inclusive as mais básicas, das pessoas presas 

em detrimento da sua disciplina.355  

 O “Manual para servidores penitenciários”, de Andrew Coyle, propõe o equilíbrio 

entre segurança, controle e justiça e conceitua os três elementos como: segurança 

corresponde a não ter fugas; controle é a prevenção de desordens e transtornos; e justiça 

é o tratamento digno e preparação das pessoas presa para o retorno à comunidade.356  

De acordo com o Manual, o tratamento conferido às pessoas presas com dignidade 

e justiça conduz ao incremento da segurança e controle. E propõe um tripé para a 

organização do sistema penitenciário e suas unidades: seguro para todas as pessoas 

privadas de liberdade e para os servidores penitenciários; que as pessoas presas e 

servidores sintam que estão sendo tratados com equidade e justiça; e possibilidade de que 

as pessoas em privação de liberdade participem de atividades construtivas que as 

preparem para o retorno à sociedade.357  

 O Manual destaca ainda o risco para tratamento excessivos em termos de 

segurança e também situações em que as unidades são controladas pelos grupos formados 

pelas pessoas privadas de liberdade. 

 
355 CASTRO, Karolina Pereira Alves de. Sistema Penitenciário Federal: Estudo sobre regimes 
disciplinares e confinamento solitário. 2019. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania) – 
Universidade de Brasília, 2019. p. 162. 
356 COYLE, Andrew. Administração Penitenciária: uma abordagem de direitos humanos. Manual para 
servidores penitenciários. Londres: International Centre for Prison Studies, 2002. Disponível em: 
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/portugese_handbook.pdf. Acesso 
em: 24 fev. 2021. p. 75. 
357 Ibidem, p. 76. 

https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/portugese_handbook.pdf
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Os aspectos de segurança física se colocam como essenciais para que haja uma 

interação positiva entre espaço, profissionais e pessoas privadas de liberdade na busca 

pela gestão prisional baseada no equilíbrio proposto pelo Manual. Esses aspectos dizem 

respeito a questões estruturais, construtivas e arquitetônicas. Ademais, para compor a 

gestão prisional voltada à garantia da segurança, controle e justiça é preciso planejar os 

procedimentos e rotinas de modo a auxiliar na fluidez das relações, bem como assegurar 

formas de contato com o mudo exterior. 

O mesmo Manual aponta para a segurança dinâmica como um caminho para 

integração das prioridades do sistema prisional com respeito aos direitos das pessoas 

privadas de liberdade e dos servidores. De acordo com este documento, “[...] a segurança 

também depende de um quadro de servidores penitenciários alertas que interagem com 

os presos, que têm consciência do que está acontecendo na penitenciária e que asseguram 

que os presos sejam mantidos em atividade de um modo positivo.”358  

Nesse modelo, há contato direto entre os agentes penitenciários e as pessoas 

privadas de liberdade. Esse contato próximo permite que os agentes possam prevenir 

fugas e outros incidentes com mais eficiência por estarem mais apropriados dos 

acontecimentos e relações que estão ocorrendo nas unidades e na interação entre as 

pessoas presas. Nesse sentido, a segurança dinâmica possibilita que os agentes atuem de 

forma preventiva e mais apropriada para cada situação e contexto específico. E, para que 

isso seja possível, o treinamento e a capacitação são elementos essenciais para os agentes 

prisionais.  

Estudos realizados em unidades prisionais nos Estados Unidos, que adotam esse 

modelo, têm apontado para redução significativa de incidentes de desordem e violência, 

justamente porque os agentes atuam por antecipação. Ademais, os estudos sugerem que 

as pessoas presas se beneficiam deste modelo e tendem a levar vidas mais produtivas 

depois do cumprimento da pena.359  

  

 

  

 
358 COYLE, Andrew. Administração Penitenciária: uma abordagem de direitos humanos. Manual para 
servidores penitenciários. Londres: International Centre for Prison Studies, 2002. Disponível em: 
https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/portugese_handbook.pdf. Acesso 
em: 24 fev. 2021. p. 82. 
359 Ibidem, p. 82-83. 
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PARTE III:  ATOR SITUADO E ESPAÇO DRAMATÚRGICO: A 

INTERAÇÃO ENTRE A ARQUITETURA PENAL E OS 

AGENTES PENITENCIÁRIOS 
 

  A terceira parte da presente tese dedica-se a apresentar e discutir os dados 

produzidos a partir de um extenso processo de entrevistas com 41 agentes penitenciários 

ou ex-agentes com atuação em 14 unidades federativas das cinco regiões do país e no 

Sistema Penitenciário Federal. Estas percepções colhidas por meio da pesquisa de campo 

são discutidas à luz da bibliografia de referência e do substrato teórico adotado. 

 A partir de um roteiro de entrevistas semidirigido, que permitiu que se fizesse o 

coding frame, os conteúdos apresentados pelos entrevistados foram organizados em 

função dos temas e tópicos de maior relevância que são discutidos em cinco capítulos. 

 O Capítulo 7 trata das condições gerais das unidades prisionais e de trabalho em 

que os agentes penitenciários estão inseridos, e aprofunda, ainda, os aspectos relativos à 

localização das unidades prisionais. Destaca, também, a problemática e os impactos do 

baixo quantitativo de agentes prisionais no Brasil. 

 O Capítulo 8 aborda de forma pormenorizada os espaços de uso exclusivo dos 

agentes penitenciários em termos de existência, qualidade e impacto para o desempenho 

de suas funções. São abordados, entre outros, postos de observação, portaria, locais para 

preparo e realização das refeições. 

 O Capítulo 9 segue tratando dos espaços prisionais enquanto locus de 

relacionamento entre agentes penitenciários e pessoas em privação de liberdade, e centra 

o olhar para os principais espaços de uso compartilhado entre estes dois grupos. Focaliza 

o pátio onde se realizam os banhos de sol, as celas, os locais de recepção de visitantes, os 

espaços destinados a realização de atividades educacionais, laborais e de exercício 

religioso e a enfermaria. 

 O capítulo seguinte, Capítulo 10, aborda as principais rotinas e procedimentos 

executados pelos agentes penitenciários em sua estreita correlação com a arquitetura 

penal. Trata-se do procedimento de tranca, contagem, revista e deslocamentos. É também 

neste capítulo em que o impacto das facções criminosas e dos equipamentos eletrônicos 

é discutido na sua relação com o dia a dia carcerário, com ênfase na atuação dos agentes.  

 O último capítulo desta parte, Capítulo 11, discute o papel e a atuação dos agentes 

prisionais em estreita interação com a arquitetura penal.   A oposição entre o papel de 
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garantidor da segurança e de promotor da reintegração social é debatido, bem como o 

impacto dos modelos de vigilância que vêm sendo priorizados no Brasil: automação e 

mecanização. Incluem-se, também, nos debates, alguns marcos históricos citados pelos 

entrevistados como importantes para a reconfiguração carcerária. Por fim, apresenta-se a 

direção que o papel dos agentes penitenciários parece seguir como consequência das 

tendências em curso. 

 O grupo de entrevistados, paritário em gênero, permitiu um amplo olhar para que 

se pudesse captar tendências e fenômenos nacionais, ao mesmo tempo em que abriu a 

oportunidade para que aspectos específicos também fossem analisados. Isso, deu-se em 

razão da abrangência e diversidade das características dos entrevistados cuja média do 

tempo de carreira é de 13 anos, com atuação em, ao menos, 68 unidades prisionais de 

diferentes perfis, tendo ocupado mais de 38 postos de trabalho distintos.  

 Esta última parte da tese tem a intenção de oferecer subsídios para a reformulação 

de normas, práticas e condutas em prol da superação do sistema atual, ao aprofundar os 

conhecimentos científicos sobre a compreensão do papel protagonista assumido pelos 

agentes prisionais e pela arquitetura penal enquanto expressões e materializações 

concretas da política criminal brasileira atual.  
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CAPÍTULO 7:  CONDIÇÕES GERAIS DAS UNIDADES 

PRISIONAIS E DE TRABALHO DOS AGENTES 

PENITENCIÁRIOS 
 

Este capítulo tratará das percepções gerais dos agentes penitenciários participantes 

da pesquisa com relação às unidades prisionais, às suas condições do trabalho, com tópico 

próprio destinado à questão do baixo quantitativo de agentes e o impacto que esse 

elemento exerce na arquitetura e na atuação desses profissionais, bem como a localização 

das unidades prisionais como um aspecto arquitetônico de grande impacto para o 

funcionamento do sistema. A tese trata centralmente da interação entre arquitetura penal 

e agentes prisionais, para tanto é necessária uma imersão sobre o mundo do agente 

penitenciário e suas percepções. 

 

7.1  CONDIÇÕES GERAIS DAS UNIDADES PRISIONAIS 

 

As percepções compartilhadas pelos entrevistados são de que as unidades 

prisionais das unidades federativas participantes da pesquisa e do Sistema Penitenciário 

Federal são extremamente negativas, com destaque para falta de condições mínimas para 

o exercício da dignidade. “Não é nem sucata, é entulho” é frase dita por um entrevistado 

de São Paulo, ao tentar definir as condições das unidades prisionais. O que essa frase 

revela é que o entrevistado considera que não é possível aproveitar, reciclar ou 

transformar o sistema prisional, uma vez que optou por enfatizar que as unidades são 

restos que devem ser descartados, ao utilizar a expressão “entulho”. A sucata é material 

que pode ser transformado em outros objetos ou utensílios e ganhar nova utilidade prática, 

mas para o participante não é o caso do sistema penitenciário. Outro entrevistado paulista 

falou que é local de “encaixotar pessoas”, “depósito de gente”, “labirinto de contingência 

disciplinar”.  

Os presos estão em condições desumanas e degradantes e o agente está na mesma 

situação, ou pior, na visão de um entrevistado de Rondônia.   

Visão semelhante é compartilhada por participante do Mato Grosso. Destacou que 

a superlotação muito grande faz com que presos fiquem amontoados nas celas, e não 

como ficariam em um alojamento minimamente decente. Afirmou que “a estrutura não 

dá opção para sobrevivência”, é uma “estrutura abominável”, que “é sempre desprezível 
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olhar por fora”. Deu ênfase à problemática da ventilação ao afirmar que o “arejamento é 

muito ruim”, classificou como “muito fúnebre”, como algo que “remete a espaço ruim, 

nunca a saudável”.  

Outro participante do mesmo estado relatou que a estrutura é muito frágil, o 

“agente precisa ficar com um olho no interno e outro na estrutura”, mais uma vez 

destacando aspectos da edificação como centrais. De acordo com sua avaliação, os 

agentes precisam se ocupar com as pessoas privadas de liberdade e com as deficiências 

estruturais e prediais. Descreveu a situação como “o sistema é uma caixa que coloca todo 

mundo dentro”. Além disso, disse que as opções arquitetônicas e de organização dos 

espaços oferecem formas de afastamento, classificou a aparência predial como “horrível” 

e disse que a leitura que se faz do espaço é de que “lá dentro é um monte de lixo”.  

De acordo com um participante do Amapá, o espaço influencia totalmente o 

trabalho dos servidores: são inadequados, sujos e sem segurança. Citou como exemplo o 

Cadeião que não tem estrutura para saída de emergência em caso de incêndio na parte 

destinada aos serviços administrativos.  

De acordo com um participante do Paraná, o espaço é inadequado e hostil, o que 

é motivo para grande insatisfação. Um exemplo emblemático que apresentou para 

justificar a hostilidade do ambiente de trabalho é a falta de água potável para consumo 

dos agentes.  

Segundo um agente da Bahia, ao fazer referência ao Complexo da Mata Escura, 

seria necessário demolir e construir uma unidade nova, “porque não tem jeito de melhorar 

com reformas”. De acordo com outro entrevistado da BA, a estrutura é “horrível”, é um 

“depósito de pessoas” onde “falta tudo”.  

Segundo este participante, as unidades têm ferrugem e pingueiras. Disse que 

quanto mais o tempo passa, mais deteriorada fica a estrutura. Citou, como exemplo, os 

alagamentos nos pátios para banho de sol, que ocorrem quando chove. Ao se referir 

especificamente à Cadeia Pública de Salvador, disse que a unidade “está caindo aos 

pedaços”. 

Na avaliação de um agente de Pernambuco, grande parte da responsabilidade 

pelos problemas que ocorrem nas unidades deve-se à arquitetura e ao material construtivo 

frágil que é utilizado nas obras. 

Em Rondônia, um entrevistado falou que o Centro de Ressocialização de 

Ariquemes é apelidado de Castelo de Areia, pois é construído em cima de areia o que 

facilita muito que se cavem túneis e realizem fugas. Disse que a estrutura é péssima. Um 
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entrevistado de RO falou que a “unidade estilo Depen” está sucateada, parece um 

“galinheiro”, com terreno arenoso que é muito fácil para presos fazerem buraco ou cavar 

túnel. Não tem muro, só alambrado. Não tem área para almoço e nem descanso dos 

servidores. Explicitou que os espaços ou adequações realizadas para assegurar um 

mínimo de condições de trabalho é fruto de investimento dos próprios servidores.  

Os principais elementos que compõem essa descrição geral negativa estão 

relacionados à insalubridade dos ambientes, como iluminação, ventilação, 

disponibilidade de água e higiene. Nesse sentido, a reflexão de um agente federal acerca 

do sistema penitenciário estadual é ilustrativa. De acordo com ele, o sistema penitenciário 

estadual brasileiro é um sistema esquecido em que não se tem interesse em investir 

recursos, pois não traz capital político. Ressaltou a superlotação e o que chamou de 

hipertrofia do direito penal. Disse que a depreciação das estruturas ocorre em uma 

velocidade muito acelerada e descreveu os ambientes como “lotados”, “sujos”, “caindo 

aos pedaços”, “esgoto a céu aberto”, “malcheiroso”. Ainda reforçou a problemática da 

falta de efetivo de agentes prisionais para atuar frente à enorme quantidade de pessoas 

privadas de liberdade, disse ser um sistema em que se tem mil presos com cinco agentes 

por plantão.360 

Alguns participantes deram bastante ênfase à insalubridade e à sujeira dos 

ambientes. Foram destacados a existência de muitos pombos, ratos e baratas 

(Penitenciária Feminina de Santana – SP), cheiro ruim que aumenta conforme se adentra 

as unidades, “cheiro da cadeia não tem em lugar nenhum” (elemento destacado por 

participante do MT e AP), presença de urubus, ratos, mosquitos (carapanã) (destacado 

por participante do AP) insalubridade e sujeira em geral (destacado por participante do 

DF). Nesse último aspecto, interessante destacar que um agente federal entrevistado 

relatou que “nunca entrou com a roupa que utilizou para trabalhar em casa, pois sai de lá 

muito sujo”.361 Em MG, muitos destes exemplos apareceram na fala dos participantes: 

blocos soltos, fezes de rato, pomba morta dentro da caixa d’água, banheiros muito sujos, 

 
360 A questão do baixo efetivo de agentes prisionais é um dos problemas centrais apontados em diversos 
momentos da pesquisa de campo e, por esse motivo, será tratado em tópico próprio. 
361 Um agente participante da pesquisa realizada por Monteiro, na BA, fez o mesmo relato: “[...] O cheiro 
horrível. Tanto que, quando eu chego na rua e esqueci de tirar a camisa, o pessoal estranha o cheiro né? 
“Porra, esqueci de tirar a camisa”. A camisa fica impregnada com esse cheiro. Ai, já chega direto para lavar. 
Eu já não faço mais essa besteira: tiro a camisa, trago uma muda de roupa, boto num saco e boto direto num 
balde para lavar, porque fica impregnado esse cheiro. Mas a gente acostuma. Até o olfato…(RODRIGO).” 
(MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade 
e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 203. 
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“semelhante ao próprio esgoto”. Fazendo referência à insalubridade das unidades em 

diversos aspectos, um entrevistado de Minas Gerais disse com tom de resignação: “o 

agente se acostuma”.  

O calor, a má iluminação e a ventilação inadequada, são aspectos diretamente 

relacionados com o planejamento arquitetônico das unidades e agravados pela 

superlotação. Esses aspectos foram apresentados pelos entrevistados de algumas formas. 

Um agente do Amapá disse que o calor é intenso e por isso instalaram ventiladores, mas 

o barulho é ensurdecedor o que torna o ambiente das alas “muito desconfortável”. No 

Paraná, o ponto destacado por um agente foi a falta de janelas – segundo ele, por razões 

de segurança os projetos construtivos preveem poucas janelas – e, portanto, há pouca 

ventilação e circulação de ar. Relatou que, atualmente, autorizam a utilização de 

ventiladores para mitigar o problema e citou que a sala das visitas não tem janela e fica 

muito quente.  

Apenas um exemplo positivo, com relação a temperatura, foi citado pelos 

entrevistados. Foi o caso da Penitenciária de Caiuá, em SP, em que foi relatado ter ar-

condicionado e ventiladores. No dia da realização da entrevista, em meados de setembro, 

a temperatura alcançou 39ºC na cidade.     

Um agente federal entrevistado afirmou que o SPF é sempre escuro, sempre está 

“meia penumbra”. Na sua avaliação, tanto o federal quanto o estadual são sempre cinzas, 

o que, avalia, deixa o ambiente muito pesado. Descreveu a existência de um pergolado na 

frente e atrás, para assegurar a entrada de luz nas unidades federais. De acordo com um 

entrevistado que é agente federal, a arquitetura federal lembra campo de concentração: 

grades, arames farpados e quatro torres.  

A afirmação de um entrevistado de Rondônia serve de síntese a essa questão. 

Disse que a superlotação é muito negativa, o que amplifica outros problemas com a 

insuficiência de água e o calor excessivo: “é muita gente, muito calor e restos de comida 

por todo lado, é insalubre”. Para ele, a palavra que utiliza para descrever a situação é 

“penosidade”. Nesse sentido, a observação de um participante de Minas Gerais parece 

coincidir, para ele as condições do preso são “de igual para igual” com a dos agentes, mas 

ponderou que os agentes estão em situação “menos pior” porque vão embora para casa. 

Já um entrevistado da Bahia entende que os agentes e os presos estão no mesmo patamar, 

em termos de arquitetura e estrutura.  
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Um entrevistado do MS compartilhou a visão de que os presos e os agentes estão 

submetidos ao mesmo sistema desumano e degradante, com acesso a doenças. A 

banalização das insuficiências e da insalubridade, segundo ele, entra na rotina.  

Em sua visão, se a custódia das pessoas em privação de liberdade for feita com 

respeito à dignidade humana, isso irá refletir positivamente para o agente, “é um 

movimento de política pública que trará benefícios para o agente”. Avalia que esse 

sistema estressa o preso e o agente. O participante do DF disse que o ambiente é pesado 

e que ter uma estrutura melhor alivia o estresse, mas, em sua visão, o agente não é 

prioridade para o Estado e os benefícios para o servidor vêm em decorrência de benefício 

para os presos. 

Em sentido inverso, um entrevistado do AP afirmou que “melhorias para o 

servidor levam a melhorias para o preso”. Para outro entrevistado, todo investimento que 

o estado faz nos funcionários, está, na realidade, investindo em todo sistema. 

A falta de água é característica emblemática das unidades prisionais na percepção 

dos agentes. Um entrevistado de Rondônia exemplificou a gravidade da situação com a 

unidade de Santa Luzia d’Oeste, que, segundo ele, “é uma casa adaptada que nem água 

potável tem” que abriga 80 presos e conta com apenas dois agentes por plantão. Em São 

Paulo, este elemento também apareceu de forma expressa. Um entrevistado falou que 

“toda hora falta água” e que a hidráulica é muito complexa. Explicou que “se falta água, 

a cadeia vira”.362 No mesmo sentido, ressaltando a preocupação com relação à falta de 

água, outro agente de SP disse que “os bens mais preciosos na cadeia são água e visitas”. 

Um entrevistado do AP disse que só um dos postos de trabalho do Cadeião tem bebedouro 

disponível para os agentes. 

Um agente de MG apresentou o exemplo da Penitenciária Nelson Hungria como 

de “condições péssimas”. Interessante destacar que, na sua percepção, as condições foram 

piorando por conta do abandono, com o passar do tempo, mas já era ruim quando 

ingressou na carreira. Relatou que quando assumiu o cargo pensou “se já está assim, 

imagina daqui 15 ou 20 anos, vai estar como? Muito pior!”. Contou que não tem unidade 

que esteja em melhor estado de conservação, tem unidade “menos pior” e é muito difícil 

conseguir remoção para trabalhar em outro presídio, segundo ele, é preciso conhecer 

alguém, se não conhecer, é praticamente impossível sair. Foi citada a falta de manutenção 

na parte elétrica, desde a inauguração da unidade, e a intensa degradação.   

 
362 “Virar a cadeia” é uma expressão utilizada para se referir a desatar rebeliões ou motins. 
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Um entrevistado de São Paulo foi extremamente crítico com relação à inexistência 

de manutenção das estruturas das unidades e disse que as unidades operam com muitas 

“gambiarras”; disse que o esgoto e a estrutura elétrica “não dão conta”. Atribui o 

problema, também, à superlotação. Afirmou que o prédio é calculado para abrigar 1.200 

presos, mas tem 2.000 a 2.200 e, ainda, devem ser acrescidos na conta dois visitantes por 

preso por semana, na média. 

Relatou que as manutenções realizadas advém de doações, pois a unidade realiza 

seu planejamento orçamentário anual e apresenta para a Secretaria da Fazenda, mas “se 

pedem cinco milhões, mandam dois”. Então, realizam manutenção com a mão de obra do 

próprio preso – que não é remunerada, mas conta para remissão da pena. Citou como 

exemplo um remendo que realizaram no alambrado de uma unidade, pois faz quatro anos 

que caiu e não foi feito o reparo adequado.363  

Um entrevistado do Espírito Santo disse que é necessário melhorar a manutenção 

das unidades, instalação de videomonitoramento e os locais para os agentes precisam ser 

adequados, como alojamento, refeitório. Além de acesso à saúde para os agentes, seria 

importante ter espaço para os agentes e para os presos praticarem atividades físicas “para 

desestressar”. 

De acordo com diversos entrevistados, estes problemas são estruturais e se iniciam 

desde a inauguração das unidades, ou seja, com a inauguração de uma nova unidade, 

inauguram-se também os problemas estruturais. Um entrevistado do Rio Grande do Sul 

disse que os modelos das unidades são confusos e não são pensados para a realidade, o 

que leva a inúmeras adaptações.  

Um entrevistado de SP compartilhou que estava presente na inauguração de uma 

unidade prisional e que passaram a primeira semana recolhendo entulho, que toda 

inauguração é terrível porque ocorrem sem que todas as condições para o funcionamento 

estejam implementadas, sendo necessários muitos ajustes logo de início.   

 
363 Este elemento aparece no diário de Preta Ferreira, ao tratar da manutenção da parte elétrica da cela 
especial em que está detida. “A fiação da cela especial queimou, as companheiras que trabalham pediram 
pra trocar, só funcionava um chuveiro para quinze, geralmente demora duas semanas pra arrumar. Ela disse 
que era pra arrumar logo pra eu não falar sobre isso nas minhas entrevistas.” FERREIRA, Preta. Minha 
carne: Diário de uma prisão. São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. Posição 1384. Mais adiante, fala 
sobre reforma na cela, antes de ser solta, “Foram duas semanas de pequenas reformas na cela especial Disse 
a eles que, se não fizesse, eu chamaria os direitos humanos.” Idem. Posição 2626. “Hoje duas mulheres 
(reeducandas) vieram arrumar as fiações que eu havia pedido. Como são talentosas, não perdem para os 
homens que estavam com elas, que, aliás, não fizeram nada a não ser olhar, dar ordens como se fossem 
chefes. Fiquei impressionada com o trabalho delas: trocaram toda fiação da cozinha, colocaram canaletas. 
Isso é reeducar, ensinando uma profissão e colocando em prática.”. Idem. Posição 2628.  
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Um ASP da BA também tratou das condições deficitárias desde o momento da 

inauguração das unidades: disse que já ocorreu de unidade ser inaugurada sem telefone, 

sem água e com alimentação muito problemática. No mesmo sentido, um agente do ES 

também trouxe a problemática das inaugurações com unidades incompletas; citou como 

exemplo inaugurações que ele acompanhou sem mesas ou ar-condicionado, com demora 

de mais de um ano para ser instalado ou sem caixa d’água ou tubulação para água. 

Inicialmente, eram enviados caminhões pipa para abastecer a unidade. 

Um entrevistado de SP afirmou que um dos grandes problemas na questão da 

arquitetura penal é que os agentes não são ouvidos para a realização de novos projetos. 

Por esse motivo, quando a unidade é inaugurada, já é necessário fazer diversas 

adaptações. Um entrevistado do MT fez uma afirmação no mesmo sentido ao dizer que 

“o agente tem uma visão diferente de como deveria ser a arquitetura”. Um entrevistado 

do PR externou opinião concordante: disse que os agentes não são ouvidos para construir 

presídios e são negligenciados nos seus conhecimentos. Deu o exemplo de que no início 

não tinha água para os presos e isso aumentava muito a tensão para trabalhar. Um 

participante do ES, tem a mesma percepção de que os agentes não são ouvidos para pensar 

a arquitetura e não são incluídos nas discussões por melhorias e alterações. 

Na mesma linha, um participante do PE afirmou que os agentes deveriam ser 

ouvidos para planejamento da arquitetura penal. Disse que nas unidades novas, recém-

inauguradas, os agentes já começam a alterar a destinação dos espaços e a “levantar 

parede, derrubar parede, colocar grade, tirar grade”. Disse que os projetos de arquitetura 

devem conversar com a gestão e considerar o baixo efetivo e a superlotação. Relatou uma 

história de fuga em massa que ocorreu em uma unidade recém-inaugurada, justamente, 

segundo ele, por falhas arquitetônicas.364 

Segundo ele, há uma relação conflituosa entre os agentes e o espaço, que não são 

planejados para atender às necessidades. Cita como exemplo a largura dos corredores, 

que seria necessário que a arquitetura incorporasse corredores mais largos, como, 

 
364 A pesquisa desenvolvida por Lourenço aponta na mesma direção: “Uma queixa usual, sobretudo de 
quem já está há mais tempo trabalhando no sistema prisional, é que os agentes nunca, ou quase nunca, são 
ouvidos sobre como a cadeira deveria funcionar, nem sobre o que deveria ser feito para que ela funcionasse 
melhor. Vivenciando de perto a cultura da prisão, os agentes afirmam poder conhecer melhor as chances 
de sucesso, a efetividade e a funcionalidade de certos procedimentos e propostas a serem adotados.” 
(LOURENÇO, Luiz Claudio. Batendo a tranca: Impactos do encarceramento em agentes penitenciários da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dilemas: Revista de Estudos de Conflitos e Controle Social, v. 
3, n. 10, out./nov./dez. 2010. p. 20. 
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segundo ele, a Penitenciária da Papuda, em que os corredores são divididos com grades, 

o fluxo do preso é gradeado e o agente acompanha ao lado, por fora da grade. 

De acordo com um entrevistado do Rio Grande do Sul, algumas unidades têm 

problemas de engenharia e arquitetura; não estão preparados para comportar tantos 

apenados, a tubulação e o esgoto não são projetados e preparados para tantas pessoas. A 

tubulação precisa ser projetada para dar conta da grande quantidade de pessoas que a 

utiliza, pois, caso contrário, devido às falhas no planejamento, necessitam de 

investimentos altos em manutenção. Afirmou que o custo de manutenção não está inscrito 

no planejamento orçamentário: vivenciou situações em que o valor destinado a 

manutenção era de R$500, o que é irrisório frente a necessidade.  

O investimento muito alto na construção de unidades é desperdiçado sem que se 

invista constantemente em manutenção: os locais estão debilitados, danificados e muito 

desvalorizados, com problemas muito sérios. Falhas estruturais, de higiene e superlotação 

criam problemas que vão se somando a outras deficiências e vão criando novos problemas 

e se agravando com dificuldades de relacionamento, cumprimento de pena inadequadas 

e a má qualidade dos espaços, o que se tornam fatores que causam doenças.  

Interessa observar, de acordo com o destaque realizado pelo entrevistado, que os 

centros de detenção provisória são as unidades em piores condições, mesmo sendo 

destinadas a pessoas que não estão sequer condenadas. Apresentam alto número de óbitos 

e graves problemas de saúde. E há, ainda, unidades para pessoas em cumprimento de 

prisão provisória que abrigam pessoas em cumprimento de pena, como o Presídio Central 

de Porto Alegre. Trata-se de uma série de eventos que vão aumentando e criando novos 

problemas. 

Um agente federal entrevistado relatou que não se pode traçar comparações entre 

o sistema federal e os estaduais: “o estadual não tem nada de nada, principalmente 

espaço”, já a estrutura do federal recebe kit lavado toda semana, tem vaso individual, 

chuveiro, cama e colchão. O sistema estadual é chocante, em termos de doenças, higiene, 

lama, lodo, presos tomam banho no tonel com a mesma água que tem à disposição para 

beber. Por outro lado, afirmou que o SPF traz um sofrimento psicológico enorme em 

razão do regime disciplinar imposto. Nesse sentido, os presos preferem estar no sistema 

estadual, por alguns motivos: estão mais próximos da família, a falta de estrutura é 

“continuidade da realidade que vivia”, cita como exemplo a situação das “favelinhas” do 

complexo do curado em PE e diz que é “reflexo da favela onde viviam em Recife”.  
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A preferência pelos sistemas estaduais também pode se explicar porque o federal 

- que não tem essas falhas - tem outras, que para eles são mais relevantes, como a falta 

emocional da família e objetos e circunstâncias que lhe são familiares. Há que se 

considerar também que existe uma maior facilidade para continuidade de práticas 

delitivas e mais espaço para exercer poder de controle e participação da gestão prisional 

do que no SPF.  

Esse mesmo entrevistado explicou que o concurso público para agente federal é 

muito concorrido e seleciona pessoas com alto grau de formação e, desta forma, as 

situações vivenciadas no sistema causam estranheza para esses profissionais: “as 

condições de trabalho são muito pesadas”. Afirmou que nunca sentiu satisfação com o 

trabalho. 

Um agente de MG entrevistado disse que a arquitetura depende do ano de 

construção. Quanto mais nova a unidade, menos desgastante para o agente trabalhar. Em 

sentido semelhante foi a observação do entrevistado do DF que relatou que a estrutura da 

unidade de regime fechado é boa, limpa, arejada, nova e iluminada. Afirmou que tem 

“dignidade humana”. Disse que as unidades CDP I e semiaberto são problemáticas e que 

o CDP I teve dois blocos interditados e o semiaberto é antigo, fechado, escuro. “Ninguém 

gosta de trabalhar no ambiente prisional, é energeticamente ruim”, afirmou um agente 

federal entrevistado. Completou explicando que “a arquitetura não é agradável” e que o 

ambiente impacta muito as pessoas. Disse também que “é um estímulo à depressão e à 

tristeza”.  

Um agente de RO disse que a Unidade Enio Pinheiro é a pior do estado. É um 

espaço muito grande, antigo e decadente. 

Outro aspecto que apareceu na pesquisa de campo foi a questão dos espaços 

abertos nas unidades. De acordo com um agente de SP, o fato de algumas unidades terem 

mais espaços abertos e menos grades possibilita que presos e ASPs possam “desopilar o 

estresse e a ansiedade” e amplifica os encontros entre agentes e pessoas privadas de 

liberdade, bem como entre os próprios presos que não habitam o mesmo pavilhão. Foi 

citado como exemplo a Penitenciária Feminina da Capital, em que tem muita área verde 

e é necessário atravessar por uma área aberta (“céu aberto”) para chegar ao pavilhão de 

trabalho. De acordo com o entrevistado, esse trajeto cotidiano feito por presas e agentes 

é muito positivo, pois permite mais encontros e fluidez na conversa tanto para as presas 



170 
 

 
 

que encontram outras presas que não habitam nos mesmos pavilhões e que também 

trabalham – por vezes em outra oficina diferente da sua – e com as agentes.365  

Também foi relatado que essa necessidade de sair do pavilhão, atravessar uma 

área e ir até as áreas das oficinas dá a sensação de que estão saindo “para rua” e que vão 

encontrar “gente diferente” e isso impacta, inclusive, no autocuidado das presas que se 

arrumam “para sair e ver pessoas de fora”. Faz com que a rotina seja mais próxima com 

a que se tem em liberdade e isso foi avaliado como extremamente positivo pelo 

entrevistado. Acrescentou que é um ambiente que permite que o agente olhe menos para 

a segurança e disciplina, tornando o ambiente mais “leve”. Outro entrevistado de SP 

compartilhou a visão de que as pessoas presas precisam andar para “oxigenar do espaço 

físico pequeno” em que estão confinadas. 

Por outro lado, um entrevistado de SP afirmou que é mais fácil trabalhar em 

unidades menores. Em sua avaliação, as cadeias maiores e mais antigas têm estrutura pior 

de trabalho e também mais pessoas presas, o fato de terem mais funcionários lotados 

nestas unidades não torna o dia a dia mais fácil. 

Um entrevistado de MG apresentou a avaliação de que o problema das péssimas 

condições da unidade não é só culpa do estado. Disse que muitas vezes a culpa é da gestão 

da própria unidade prisional. Segundo ele, às vezes tem material disponível e poderia se 

aproveitar a mão de obra das pessoas presas, mas falta interesse político para realizar as 

melhorias. Segundo ele, o Diretor-Geral esquece que um dia já trabalhou naquelas 

condições que vai voltar, já que se trata de cargo em comissão. Para ele, os agentes estão 

abandonados pelo Estado, pelo sistema, pelos colegas e pela chefia. 

Sobre a gestão do sistema penitenciário, um entrevistado de Pernambuco avaliou 

que a infraestrutura é decisiva para a boa gestão, mas não houve investimentos adequados 

na proporção ao crescimento da população carcerária. Superlotação e sem arquitetura 

adequada, a gestão fica limitada a apenas enxugar gelo. A gestão, segundo ele, adapta-se 

à realidade arquitetônica. Para ele, seria positivo uma padronização no país, pois cada 

unidade tem uma realidade. 

Importante destacar que as unidades penitenciárias do Brasil não têm, em geral, 

arquiteturas e projetos arquitetônicos distintos em razão do regime de cumprimento de 

 
365 Preta Ferreira, em uma passagem de seu livro, aborda a questão da possibilidade de ver o ambiente 
externo: “Vejo os pássaros livres através das grades e brinco em suas asas, brinco no vento que bate nas 
folhagens como se dançasse valsa, crendo que, em outra hora, lugares altos alcançarei.” (FERREIRA, Preta. 
Minha carne: Diário de uma prisão. São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. Posição 512). 
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pena a que se destinam e ao gênero das pessoas que ali ficarão presas. É muito comum 

que uma unidade tenha sido construída para determinada finalidade e seja adaptada para 

outra.  

 

7.1.1 Síntese temática 

 

O panorama geral sobre as unidades prisionais na perspectiva dos agentes 

penitenciários entrevistados é extremamente negativo, de muita precariedade, faltas e 

vulnerabilidades em termos arquitetônicos e de equipamentos, o que impacta nas 

possibilidades concretas de exercício profissional.  

Os elementos principais levantados foram que os problemas começam com a 

inauguração das unidades com base em projetos inadequados para as finalidades e 

estrutura capaz de abrigar tantas pessoas. A falta de manutenção que, por conta de falhas 

projetivas, precisam ser ainda mais constantes também foi apontada como elemento 

agravante da degradação dos ambientes e das condições das unidades prisionais. 

 

7.2  CONDIÇÕES GERAIS DE TRABALHO 

 

As percepções compartilhadas pelos entrevistados são de que as condições de 

trabalho são muito ruins, especialmente no que diz respeito à segurança dos profissionais, 

à dignidade e aos salários, uma vez que, conforme demonstra a pesquisa realizada, o 

estado não garante condições mínimas estruturais para que possam desempenhar seu 

papel. Importa salientar que muitas insuficiências apresentadas pelos entrevistados dizem 

respeito à interação com o espaço. 

A análise apresentada por um entrevistado do MT parece sintetizar diversas 

percepções coletadas durante a pesquisa de campo com relação a desconfiança e 

insegurança. De acordo com ele, as unidades prisionais são um “quadrado de cimento 

para te ferir”. Uma parede de concreto com muita gente amontoada que vai tentar tirar 

sua vida”. É possível inferir de tal observação o medo e a posição vulnerável que o 

entrevistado sente. Outro participante, do Paraná, também enfatizou a questão da 

desconfiança grande que sente com relação a todos que estão presos.  

Outro elemento que permeia diversas falas é a questão da desvalorização do seu 

trabalho, função e papel. Muitos participantes falaram sobre como se sentem 

desvalorizados frente a estrutura de trabalho que precisam enfrentar. De forma 
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contundente, esse sentimento de depreciação com relação ao seu trabalho apareceu na 

fala de um entrevistado de São Paulo quando afirmou que “tudo é para o preso, e o 

funcionário é muito negligenciado. O preso tem psicóloga e assistente social, os agentes 

não”. Um participante do Maranhão disse que os agentes não gostam de direitos humanos 

porque “só olham para o lado do preso”. O participante do DF disse que seria necessário 

e essencial ter assistência psicológica para os agentes. Disse que os agentes sofrem de 

depressão, alcoolismo e drogadição.  

Na opinião de um agente do SPF entrevistado, há um contrassenso, na posição de 

alguns agentes de que o preso tem que sofrer, pois nesse sentido, as condições são 

péssimas para ele próprio trabalhar. Nesse sentido, um entrevistado de MG afirmou que 

as coisas são interligadas: “se está ruim para o preso, interfere para o agente”. Quando as 

pessoas presas não têm acesso à água e esgoto, a chance de se revoltar e ficar “agitado” é 

grande. Segundo ele, se a estrutura está melhor para o preso, há menos chance de fazerem 

“alguma coisa”. Com melhores condições, o trabalho rende muito mais. Disse também 

que a ressocialização começa no agente e melhores estruturas de trabalho levam a que os 

agentes possam desempenhar melhor seu trabalho.  

De acordo com um agente federal, a função dos agentes estaduais está obsoleta e 

não há vislumbre de qualquer movimento de superação deste modelo: “estão prendendo 

mais e mais e mais” sem ressignificar a função do agente e nem oferecer condições 

mínimas para que desempenhem seu papel.366 

 

7.2.1 Salários 

 

A parte das entrevistas dedicada a livre expressão das ideias, percepções e 

sentimentos, revelou, através das falas espontâneas dos participantes, a elevada 

importância que atribuem à questão da remuneração e nas implicações que alcançam 

diversos níveis, como adoecimento psíquico e até mesmo a segurança pessoal e familiar.  

A questão salarial é importante, também, em sua dimensão com a mobilidade e 

espaço de vida dos agentes. O principal impacto apresentado pelos entrevistados nesse 

sentido diz respeito sobre o local de moradia, distância de sua própria família, e sua 

 
366 De acordo com Lourenço, os agentes penitenciários têm seu cotidiano marcado pelo medo e pela 
violência, mas obtiveram alguns avanços para a categoria nos últimos anos. LOURENÇO, Luiz Claudio. 
Batendo a tranca: Impactos do encarceramento em agentes penitenciários da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Dilemas: Revista de Estudos de Conflitos e Controle Social, v. 3, n. 10, out./nov./dez. 2010. p. 
11-31. 



173 
 

 
 

intersecção com os relacionamentos com as pessoas que terão que custodiar ou de seus 

familiares, além do deslocamento e acesso para os estabelecimentos prisionais em que 

trabalham. 

De acordo com um entrevistado de Rondônia, o estado confere a menor 

remuneração aos agentes em comparação aos demais estados do Brasil: R$2.292 de 

salário base.367 Nesse contexto, o entrevistado disse fazer de 40h a 60h extras por mês 

para aumentar seu ganho em R$700,00 mensais. De acordo com ele, muitos colegas 

optam por fazerem “bico na rua”. Disse, ainda, que não tem plano de salário. Um 

entrevistado de São Paulo disse que muitos agentes fazem “DEJEP”368 para receber mais 

R$200,00 por diária de trabalho das 8h às 17h. Um agente do Paraná disse que, no estado, 

o salário é bom, mas não tem reajuste da inflação há quatro anos. Um entrevistado do 

Espírito Santo disse que os salários são muito baixos e que o estado paga auxílio 

alimentação e R$1.300,00 para aquisição de uniformes. O participante do DF disse que 

os agentes não recebem auxílio transporte e a unidade se localiza na área rural, mas que 

estão negociando uma viatura.369  

Com esse baixo salário, os agentes continuam a morar nos mesmos bairros das 

periferias e acabam por morar na mesma região que os presos faccionados, segundo 

explicou. Ele relatou que quando ia trabalhar, encontrava nos presídios as pessoas que 

moram no mesmo bairro. Esse é um motivo que agrava a pressão, que fica constante, pois 

segue fora do plantão. Um agente do Paraná disse que os agentes são originalmente dos 

mesmos bairros que os presos, mas se mudam para cortar vínculo. Casos de agentes que 

optam por morar em uma cidade diferente daquela onde trabalham também foram citados 

pelos entrevistados e foi mencionado, inclusive, o caso de agentes que trabalham no 

 
367 A demanda por maiores salários e um plano de carreira é uma das principais do sindicato local. Vídeo 
realizado pelo próprio sindicato deixa explícita essa questão. Disponível em: https://youtu.be/xn2G5QJRI-
E. Acesso em: 7 fev. 2021. 
368 Diária especial por jornada extraordinária de trabalho penitenciário. Nesse regime, os agentes podem 
fazer plantões adicionais e são remunerados de acordo com este sistema. 
369 “Dentre os cargos públicos de nível médio, o salário do agente penitenciário constitui-se como um dos 
mais altos, sendo muito próximo à base salarial de alguns cargos de nível superior, como o de professor 
(R$1.451,00), por exemplo, sem considerar as gratificações. Pelo que me informaram, somando o salário 
base (R$1351,00) com as gratificações, fica em aproximadamente R$2.000,00. Um dos agentes falou que, 
“para quem não tem família o salário é bom, mas aqui é só uma ponte... (Depoimento de Agente: 09/02/12)”. 
Alguns agentes, devido ao tempo de serviço, informaram receber até R$4.000,00.” (MONTEIRO, Letícia 
Chaves. A permeabilidade das grades na busca cotidiana pela ordem: um estudo sobre agentes 
penitenciários em Salvador – BA. 2013. Dissertação (mestrado em Ciências Sociais) – Faculdade de 
Ciências Humanas da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. p. 88. 

https://youtu.be/xn2G5QJRI-E
https://youtu.be/xn2G5QJRI-E
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Paraná, mas preferem morar no estado de São Paulo, próximos à fronteira, pois assim se 

sentem mais seguros.370  

Um entrevistado de SP afirmou que trabalha insatisfeito porque o salário é baixo 

e a prática é distante da lei. E esses dois fatores contribuem para a corrupção. 

Segundo um agente federal participante da pesquisa, o SPF não precariza o agente 

em termos de estrutura e condições de trabalho, mas há uma luta histórica por revisão de 

salários e por paridade com a Polícia Federal em termos de plano de carreira. 

 

7.2.2 Saúde física e mental 

 

O tema do adoecimento dos agentes penitenciários é um dos mais abordados nos 

trabalhos de referência sobre a temática371 devido a gravidade e frequência com que 

ocorre. Um entrevistado de Rondônia relatou que ocorreu um número muito alto de 38 

mortes de agentes penitenciários do estado desde 2019, seja por suicídio ou homicídio. 

Outro entrevistado do mesmo estado corroborou tal preocupação e alerta ao ressaltar que 

o número de incidentes envolvendo agentes vem crescendo muito, como suicídios, 

assassinato das próprias esposas, brigas e alcoolismo. 

No que diz respeito ao adoecimento físico, o ano em que a pesquisa de campo foi 

realizada é extremamente emblemático por ter sido o ano da pandemia do coronavírus. 

De acordo com um entrevistado de RO, seis agentes morreram de COVID e centenas 

ficaram doentes. Reforçou que o estado não amparou os servidores que tiveram COVID 

e o sindicato foi o responsável por providenciar máscaras e álcool gel para os 

funcionários. O que foi corroborado por outro entrevistado, que disse que o estado não 

 
370 O assunto do impacto na mobilidade e circulação dos agentes penitenciários em razão da profissão será 
mais discutido no tópico a seguir. 
371 Cf. KAUFFMAN, Kelsey. Prison officers and their world. Massachusetts: Harvard University Press, 
1988; LOURENÇO, Arlindo da Silva. O espaço de vida do agente de segurança penitenciária no 
cárcere: entre gaiolas, ratoeiras e aquários. 2010. Tese (Doutorado em Psicologia) - Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2010; SIQUEIRA, Ítalo Barbosa Lima. “Aqui ninguém fala, escuta 
ou vê”: relatos sobre o cotidiano profissional dos agentes de segurança penitenciária em Manaus. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Sociologia). Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. Monteiro 
afirma que um dos fatores que ensejam o adoecimento psíquico está relacionado ao fato da escolha 
profissional não ter se fundamentado no desejo por exercer aquela função ou identificação com o trabalho, 
mas por necessidade de sustento, desejo por estabilidade, por ser uma atividade exercida em regime de 
plantão e ter salário razoável para a exigência de formação. (MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se 
Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade e o poder. 2018. Tese (Doutorado em 
Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2018. p. 54. 
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forneceu equipamento de proteção individual (EPI). 372 O participante do DF externou 

uma preocupação específica com a COVID-19, que também revela a falta de 

planejamento e gestão voltada ao bem-estar e saúde de todos; pois na semana em que a 

entrevista foi conduzida, mais de duzentos presos iriam sair na sexta e voltar apenas na 

segunda feira (procedimento chamado “saidão”) e não foi elaborado qualquer plano de 

cuidados e prevenção com relação a possível contágio de coronavírus.  

Com relação à saúde mental, um entrevistado de São Paulo disse que “a cadeia 

chapa o funcionário”. Um dos agentes federais entrevistados afirmou não sentir satisfação 

com o trabalho e disse que as condições são muito pesadas. Afirmou, ainda, que “está na 

cara do agente estadual seu sofrimento” e relatou ter reencontrado colegas de plantão que 

não via há 9 anos e percebeu o aspecto cansado no rosto dos colegas federais. Outro 

agente federal entrevistado disse que os agentes estaduais vivem tão cansados e são tão 

maltratados que estão sempre no limite: “não aguentam mais nada”. Em suas palavras, “é 

muito cruel”.  

Outro participante da pesquisa de SP relatou preferir trabalhar em plantões 

noturnos por serem mais tranquilos do que os diurnos, mas sente a influência na saúde 

porque não descansa apropriadamente, mesmo os agentes fazendo revezamento de 2h ou 

3h para descansarem.  

Com relação a essa sensação de “não aguentar mais nada”, Kauffman trabalhou 

esse tema ao falar dos agentes penitenciários que estão “esgotados” e “Burnout”.373 Vê-

se que não é tema novo e nem peculiar ao Brasil, mas que adota contornos próprios e 

específicos devido a gravidade da precariedade do sistema374 e a arquitetura precária de 

um modo geral, mas que desconsidera, de modo gritante, as necessidades básicas dos 

agentes. Como ficará explícito no capítulo a seguir, isto é fator de incremento do 

sofrimento psíquico e do adoecimento mental. Muitas horas em plantões em condições 

desumanas, em estruturas que não são projetadas para que possam, de um lado, se 

sentirem mais seguros. de outro, mais confortáveis, aumenta o nível de estresse. Como 

 
372 Foram promovidas ações judiciais que visaram buscar a proteção dos servidores penitenciários em 
diversos estados, cita-se, a título de exemplo, a Ação Civil Pública nº 1039521-72.2020.8.26.0053: Instituto 
de Defesa do Direito de Defesa – Márcio Thomaz Bastos (“IDDD) vs. Estado de São Paulo. 
373 KAUFFMAN, Kelsey. Prison officers and their world. Massachusetts: Harvard University Press, 
1988. p. 244-263. 
374 De acordo com Lourenço, “[...] estudos comprovam que a incidência da síndrome de Burnout é mais 
recorrente entre agentes penitenciários (PEREIRA, 2002; CORREIA, 2006)”. (LOURENÇO, Luiz Claudio. 
Batendo a tranca: Impactos do encarceramento em agentes penitenciários da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Dilemas: Revista de Estudos de Conflitos e Controle Social, v. 3, n. 10, out./nov./dez. 2010, p. 
14. 
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será descrito mais adiante, os entrevistados apresentaram, por diversas vezes, queixas de 

que os estabelecimentos penais não preveem rotas de fuga, por exemplo. E os ambientes 

de uso exclusivo dos agentes, como banheiros e locais para descanso, quando existentes, 

são precários e distantes, impossibilitando, por vezes, que utilizem essas estruturas. 

Monteiro afirma que um dos fatores que contribuem para o adoecimento psíquico 

é a sensação de que não são reconhecidos profissionalmente, nas suas palavras:  
 
[...] a falta de reconhecimento trata-se de um fator que potencializa o 
adoecimento para os que permanecem na profissão por impossibilidade 
de escolha e de outras ofertas de trabalho ou mesmo pela acomodação 
que mantém uma situação indesejada, mas com retorno financeiro e 
estabilidade.375 

 

Um agente do RO disse que trabalham o plantão de 24h com roupa muito 

desconfortável. Que o plantão “te consome de forma absurda”, especialmente 

considerando a falta de sono e o cansaço. Segundo ele, os agentes “não têm o mínimo”.  

Um entrevistado afirmou que as condições de trabalho dos agentes do Sistema 

Penitenciário Federal são muito boas em termos de estrutura de trabalho. Mas, que sentem 

muita solidão, pois o trabalho é ficar de prontidão em observação e o ócio é grande e o 

ASP também sofre com a “bad vibe”, pois são “24h em tensão”. Disse que o clima na 

Penitenciária Federal de Campo Grande é “bem pesado” e que na unidade de Mossoró é 

“um pouco mais leve”, já que a turma de agentes não é proveniente dos sistemas estaduais. 

Um agente de RO disse que prefere cumprir seu plantão nos postos que têm mais 

trabalho para o “tempo passar.” Em geral, prefere ficar lotado na carceragem. Um 

entrevistado do Maranhão relatou que são 24h de tensão. Que o agente não gosta de cadeia 

em silêncio e nem “zuada excessiva”. Não é bom sinal e acende o alerta dos agentes “que 

ficam espertos nesses momentos”. 

Um entrevistado de SP afirmou que é preciso que o estado invista no funcionário 

para que “fique bem de mente”, porque, da mesma maneira que apenas um preso é capaz 

de “virar a cadeia”, se o agente se descontrola, também pode “virar a cadeia”. Afirmou 

que o trabalho mexe com a saúde mental. Compartilhou que está deprimido e tem chorado 

muito. Afirmou que a taxa de depressão entre os colegas é muito alta e que é muito difícil 

ficar longe da família. 

 
375 MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade 
e o poder. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 64. 
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Semelhante foi o relato de um entrevistado do Espírito Santo, que compartilhou 

não conseguir dormir bem por conta da ansiedade nas vésperas dos plantões, a tensão é 

muito grande, especialmente em decorrência da superlotação. Outro participante do 

mesmo estado contou que desenvolveu questões psicológicas em decorrência do estresse 

do desempenho profissional: depressão, insônia, paralisia periférica do rosto e crise de 

ansiedade. Disse que há seis anos faz acompanhamento psiquiátrico com seus próprios 

recursos, sem nenhum apoio do estado e, hoje, se sente seguro no trabalho.376 

Um entrevistado da Bahia disse que “o pânico não sai de dentro” dele e para um 

agente de Minas Gerais, os agentes são muito frustrados. 

Um ASP de SP explicou que os agentes têm que “andar na corda bamba, se cair 

de um lado, o crime te pega, do outro, o Estado te come”. Esse estado de tensão 

permanente e de desconfiança mexe muito com a estabilidade psíquica dos funcionários. 

Relatou que há muita desconfiança com o agente e que é preciso registrar e guardar provas 

de tudo para se defender em eventuais processos administrativos. Relatou que adota como 

estratégia assinar o livro de plantão sempre ao assumir seu turno descrevendo os 

equipamentos, quantidade e qualidade que estavam disponíveis, quantas chaves, quantas 

algemas e etc, “porque as coisas somem” e será necessário atestar que não “sumiu” 

durante seu plantão.  

Em diversos momentos da pesquisa apareceram associações entre a situação 

vivenciada por agentes e presos. A saúde mental é um desses exemplos. Um entrevistado 

do MS fez essa associação com relação ao tempo de prisão, disse que quando um agente 

completa três anos de trabalho “puxou um ano preso”, já que é o plantão é de 24h por 72h 

de descanso.377 Na avaliação de um entrevistado do MS, o nível de descaso do Estado 

com o servidor penitenciário leva ao seu adoecimento.  

De acordo com um agente federal, apesar do Sistema Penitenciário Federal ter 

uma estrutura e equipamentos muito bons para os agentes trabalharem, isso não se 

relaciona com o grau de satisfação com o desempenho profissional. O trabalho do agente 

é de custódia, o que envolve entrega de alimentação, levar para consultas médicas, para 

 
376 No mesmo sentido entrevistado por Siqueira, em Manaus, afirmou fazer acompanhamento psicológico 
com seus recursos pessoais e demandar que o estado, ou no caso, a empresa – pois é contratado da 
Umanizarre Gestão Prisional Privada – deveriam fornecer esse apoio. (SIQUEIRA, Ítalo Barbosa Lima. 
“Aqui ninguém fala, escuta ou vê”: relatos sobre o cotidiano profissional dos agentes de segurança 
penitenciária em Manaus. 2016. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Universidade Federal do 
Amazonas, Manaus, 2016. p. 155. 
377 O mesmo foi apresentado por Siqueira: “E isso não se deve apenas ao fato de que os agentes 
penitenciários cumprem escalas de vinte e quatro horas nas unidades prisionais, mas por experimentarem 
as privações que os presos também estão sujeitos.” (Ibdem. p. 167). 
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educação, etc. O glamour que o profissional idealiza antes de ingressar na carreira não se 

verifica. No treinamento dão 800 tiros de pistola, mas na prática não executam atividades 

que envolvem adrenalina e tanto risco. 

A prisionização do agente penitenciário é tema explorado pela literatura 

especializada, especialmente a partir da pesquisa conduzida por Chies378 e apareceu em 

algumas falas de participantes em diversos momento. É emblemático destacar que um 

agente do MT disse que os agentes acabam levando termos da cadeia para vida cotidiana, 

como, por exemplo, cascuda (marmita), jega, boi. 

Um entrevistado de SP relatou ter se tornado uma pessoa muito mais fria do que 

era antes de entrar na carreira: “hoje vejo uma pessoa tendo convulsão e não me abalo 

nem um pouco. Semana passada uma pessoa presa tentou se matar e tinha muito muito 

sangue, mas não me abalo”. Disse que já presenciou outra pessoa presa tentando se 

enforcar, “roxeando com língua para fora” e outra se cortando com “gillete”. Afirmou 

que leva essa frieza para fora do serviço também, pois é testado 24h por dia. 

Essas percepções já foram trabalhadas de maneira bastante rica pela literatura 

acadêmica que se dedica ao estudo dos agentes penitenciários, como é o caso de Bodê de 

Moraes379 e Arlindo Lourenço380. Já se passaram mais de uma década desde a pesquisa 

realizada por ambos e podemos notar que, nesse aspecto, a situação dos agentes se 

mantém precária e severa.  

Um entrevistado do RO disse que a relação é doentia especialmente depois da 

criação do Sistema Penitenciário Federal, pois antes disso os servidores não tinham 

esperança de que pudesse ser melhor, mas agora tem comparação com um sistema 

diferente e positivamente avaliado por eles. Esse entrevistado relatou que são muitos 

casos de adoecimento e de Burnout no sistema.  

Segundo ele, um elemento importante para compreender o adoecimento dos 

agentes é justamente a arquitetura, que com sua absoluta inadequação torna-se fator de 

adoecimento.  Disse que são dois mundos dissociados: o mundo interno ao sistema 

prisional e o externo. E os servidores fazem essa passagem e transição constantemente, a 

cada plantão: “cada entrada e cada saída é um choque”. Relatou que ele precisa de um dia 

 
378 CHIES, Luiz Antônio Bogo et al. A prisionalização do agente penitenciário: um estudo sobre 
encarcerados sem pena. Pelotas: Educat, 2001. 
379 MORAES, Pedro Rodolfo Bodê de. Punição, encarceramento e construção de identidade 
profissional entre agentes penitenciários. São Paulo: IBCCRIM, 2005. (Monografias IBCCRIM n. 33). 
380 LOURENÇO, Arlindo da Silva. O espaço de vida do agente de segurança penitenciária no cárcere: 
entre gaiolas, ratoeiras e aquários. 2010. Tese (Doutorado em Psicologia) - Instituto de Psicologia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 2010. 
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após o plantão para se recompor. Nesse sentido, pediu que o agendamento da entrevista 

fosse no segundo dia após seu plantão, pois não teria condições de falar sobre sua vivência 

no dia seguinte, “precisava se recompor”. Disse ainda que trabalhar em unidade feminina 

afeta ainda mais o psicológico, pois as condições são piores. 

O baixo efetivo também surgiu como elemento de ampliação da carga mental e 

estresse vivenciada pelos agentes. Um entrevistado de MG disse que por conta do baixo 

efetivo não podem ser rendidos para almoço ou uso do banheiro e isso é um agravante de 

estresse. Elemento que será mais bem desenvolvido nos tópicos 7.3 e no capítulo 8. 

 

7.2.3 Vulnerabilidade 

 

Muitos entrevistados trouxeram à tona o sentimento de vulnerabilidade e 

insegurança em razão do exercício profissional, tanto por serem muito poucos frente a 

uma quantidade grande de pessoas presas, quanto pela estrutura e arquitetura não 

propiciarem respaldo em termos de segurança pessoal.  

Um agente entrevistado do MS disse que os agentes banalizam os riscos, 

minimizam os riscos de morte a que estão submetidos e isso impacta em sua saúde mental, 

pois agem como se fossem super-heróis. Um agente federal disse que trabalham sempre 

com o medo e a pressão de que serão assassinados. 

Outros fizeram essa associação com a falta de equipamentos e armamentos, como 

o caso de um agente da Bahia que disse que se sente vulnerável por trabalhar apenas com 

apito e cacetete (“biriba”). As armas chegaram, após a aprovação da alteração 

constitucional da carreira de agente penitenciário como órgão da segurança pública, 

passando-se a ser denominado de “polícia penal”, mas ainda não tem curso programado.  

Um agente do Maranhão disse que no início as condições para os agentes eram 

piores do que aquelas a que os presos estavam submetidos, “era um absurdo”. De acordo 

com ele, as condições de trabalho foram melhorando lentamente. Compartilhou, também, 

a ácida crítica segundo a qual “não existe política criminal no país, imagine no 

Maranhão”. Relatou que nos últimos oito anos tiveram verdadeiras melhorias em termos 

de condições de trabalho e também de assistência para os presos. Para os agentes, as 

melhoras foram em termos de armamento, em contingente com concurso para 800 novos 

agentes e contratação de agentes temporários. Citou, também, que antes não tinham 

viatura e hoje tem. O mesmo foi compartilhado por agente de RO, antes faziam escolta 
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em um Fiat Uno, com quatro ou cinco presos no porta-malas. Hoje tem, ao menos, 

veículos e equipamentos mais adequados.  

Um entrevistado de RO disse que colete a prova de bala e armamento 12mm com 

elastano exigem reposição constante, mas o material está detonado e fora do prazo de 

validade. Disse que não tem tonfas. Que devem utilizar munição não letal, mas como não 

tem fiscalização, utilizam letal. Muitas armas, segundo ele, estão com avarias e não vão 

responder quando precisarem. Disse que tem uma pistola de choque, mas que nunca foi 

usada porque os agentes preferem utilizar 12mm com munição letal do que arma de 

choque. Para ele, o ideal seria que tivessem acesso a colete e dois armamentos não letais.  

De acordo com agente do ES, não tem colete para escolta e são muito poucos 

servidores frente à superlotação. Disse que seria necessário um fundo rotativo para 

melhorar a estrutura para os agentes. Disse, também, que os agentes não são valorizados. 

Também falou que os cargos na Secretaria não são de carreira.  

Um agente da BA disse que já estão seis anos sem concurso e que demorou três 

anos para receber camisa de uniforme. Segundo ele, o dinheiro chega, mas não é 

executado e aí é devolvido para a união.  

A demanda por mais armamentos e equipamentos de segurança é elemento que só 

pode ser compreendido na sua dimensão interseccional com a arquitetura penal. A 

arquitetura tem o potencial de produzir arranjos espaciais que permitam que os agentes 

se sintam mais seguros, o que poderia reduzir a demanda por mais armamentos para 

proteção pessoal. Desde pontos de observação que permitissem a visualização das pessoas 

presas sem pontos cego ou pontos de sombra ou penumbra, rotas de fuga ou proximidade 

com postos de trabalho de colegas que pudessem dar cobertura em situações que possam 

ser de risco. Essas demandas por armamentos estão diretamente relacionadas, também, 

com o processo de transformação da arquitetura penal brasileira no sentido de 

distanciamento maior entre pessoas presas e agentes penitenciários por meio da 

construção de estruturas de separação, como unidades prisionais mecanizadas ou 

automatizadas381.  

Um entrevistado do PR disse que o sistema penitenciário está muito sucateado, 

que é necessário investir em equipamento, em grupo de intervenção e em cursos. Citou, 

como exemplo, o fato de terem viatura, mas não terem funcionário para dirigir.  

 
381 Esses elementos serão objeto de discussão aprofundada nos Capítulos 10 e 11.  
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Um agente do MA disse que tem agentes temporários que são chefes e isso é 

problemático. Disse que precisam buscar apoio entre os colegas e que os gestores não 

apoiam o agente. Contou que no início do ano (2020) mataram dois auxiliares e foi “como 

se tivessem sido cachorros que tivessem morrido”.  

Um agente federal participante da pesquisa disse que a estrutura do sistema 

estadual “obriga o ASP a fazer acordos e flexibilizar as regras”. O agente estadual é refém 

do sistema, é refém da política penitenciária estadual. Falta contato periódico, falta 

investimento no agente. Um exemplo que ele deu é de que o agente compra o próprio 

uniforme. Enfrenta má gestão. E o agente não aguenta mais o que ele chama de 

“opressão”. Precarização para o preso é precarização para o agente também. 

Segundo um entrevistado do PR, os principais desafios hoje são: falta de efetivo, 

superlotação, doenças e presença e organização das facções. 

Lourenço associa essa vulnerabilidade ao fato de os agentes poderem ser 

reconhecidos pelas pessoas presas ou familiares, uma vez que trabalham sem qualquer 

indumentária que cubra seu rosto ou sua identidade. De acordo com a ideia desenvolvida 

pelo autor, a aplicação da pena não é impessoal, ao contrário, ela é personalizada, o que 

amplia o antagonismo entre os grupos de pessoas presas e de funcionários das unidades 

prisionais.382 

 

7.2.4 Síntese temática 

 

No que diz respeito ao panorama geral sobre as condições de trabalho, diversos 

elementos sensíveis foram apresentados, como a questão salarial, saúde física e mental, a 

vulnerabilidade e risco à vida e integridade física. De modo geral, pode-se afirmar, que 

os agentes entrevistados avaliam as condições de trabalho como muito negativas, 

insuficientes e precárias, os colocando em uma condição de estímulo ao adoecimento e 

risco. A correlação desses elementos apresentados com a arquitetura também está 

presente na medida em que esses elementos se entrelaçam, tanto no que diz respeito aos 

locais de moradia dos agentes, quanto aos elementos arquitetônicos que influenciam para 

que se sintam vulneráveis e elevem os índices de estresse na atuação profissional que 

 
382 LOURENÇO, Luiz Claudio. Batendo a tranca: Impactos do encarceramento em agentes penitenciários 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dilemas: Revista de Estudos de Conflitos e Controle Social, 
v. 3, n. 10, out./nov./dez. 2010. p. 16. 
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desemboca em situações de adoecimento psíquico. Os aspectos tratados neste tópico estão 

presentes e serão aprofundados no decorrer da tese. 

 

7.3  QUANTITATIVO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS 

 

Para contextualizar as condições gerais que permitem ampliar a compreensão 

sobre as dinâmicas que se instauram nas unidades prisionais, é preciso apresentar os dados 

com relação ao quantitativo de agentes penitenciários e o impacto severo que produzem 

para as relações e suas ressignificações no ambiente carcerário. 

De modo generalizado, a quantidade de agentes penitenciários disponíveis por 

plantão nas unidades prisionais do país situa-se em patamar aquém da necessária.  

Quando as arquiteturas e os projetos construtivos de uma unidade prisional são 

planejados, é considerada a necessidade de circulação de pessoas e de que essa circulação 

seja vigiada e acompanhada – vigilância direta – ou seja, os projetos de construções de 

unidades penitenciárias devem considerar a essencialidade dos funcionários para a 

execução das tarefas cotidianas e cumprimento da lei.  

Contudo, o que se verifica na realidade nacional é a extrema fragilidade no que 

diz respeito a quantidade de funcionários por plantão. Isso faz com que os espaços sejam 

readaptados e que sejam realizadas acomodações para que seja possível dar andamento 

ao mínimo exigido em cada plantão, mesmo com uma quantidade muito baixa de pessoas 

para executar todas as tarefas. 

 Em termos de política penitenciária, esse elemento é dos mais graves. Se as 

unidades prisionais são planejadas para contar com o trabalho de um determinado número 

de profissionais e esse número não se concretiza, isso, já de partida, inviabiliza que todos 

os direitos sejam assegurados às pessoas privadas de liberdade e faz com que a dignidade 

e a segurança dos profissionais sejam colocadas em risco. Assim terão que criar soluções 

adaptadas para realizar o mínimo para que não ocorram motins, desentendimentos e 

outras situações que possam atentar contra sua segurança durante o plantão. 

Essas adaptações e o encaminhamento da política criminal apresentam duas 

principais marcas que foram tratadas pelos entrevistados: (i) modelo de gestão que 

aumenta o afastamento físico e simbólico entre agentes penitenciários e presos, incluindo 

alterações arquitetônicas e de procedimentos, especialmente a tendencia à automação e 

mecanização; (ii) imprescindibilidade das pessoas presas na gestão do cotidiano prisional 

e consequente fortalecimento dos grupos organizados. Os dois elementos serão abordados 
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mais adiante de modo mais aprofundado por serem essenciais para a compreensão da 

dinâmica prisional atual e por serem centrais na resultante da acomodação histórica da 

polícia criminal brasileira. 

Os três fatores – baixo efetivo de agentes prisionais, distanciamento entre agentes 

e pessoas presas e imprescindibilidade dos grupos organizados para a gestão prisional - 

não podem ser analisados de forma dissociada, são movimentos simultâneos, 

interdependentes e entrelaçados.  

O parâmetro adotado pela ONU e seguido pelo Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária é de considerar um agente penitenciário dedicado às funções de 

custódia de cinco pessoas privadas de liberdade. Mas, esse parâmetro está muito distante 

da realidade. De acordo com o monitor da violência – parceria entre o G1 e o Núcleo de 

Estudos da Violência da USP – a realidade é de sete presos por agente na média nacional. 

A discrepância entre estados é grande, Pernambuco, por exemplo, tem 20 presos para 

cada agente383 e algumas unidades prisionais têm situações mais deficitárias do que 

outras, como citado em reportagem do G1, a unidade do Centro de progressão 

Penitenciária do Butantan (SP) tem duas agentes penitenciárias para mil presas abrigadas 

em quatro andares.384 Na fala citada na matéria, uma agente questiona: “No Centro de 

Progressão Penitenciária (CPP) do Butantã há um pavilhão de quatro andares, onde duas 

funcionárias vigiam mil detentas. Como ela vai cuidar de mais de um andar ao mesmo 

tempo?”385 

 Contudo, esse número considera o total de agentes contratados pelos estados, mas 

desconsidera a realidade das situações rotineiras com grande impacto que reduzem essa 

proporção: (i) não considera o número de funcionários que estão em licenças, férias ou 

não comparecem ao serviço; (ii) desconsidera os agentes que estão em desvio de função 

 
383 VELASCO, Clara; CAESAR, Gabriela Caesar. Brasil tem média de 7 presos por agente penitenciário; 19 
estados descumprem limite recomendado. G1, 22 fev. 2018. Disponível em:  https://g1.globo.com/monitor-
da-violencia/noticia/brasil-tem-media-de-7-presos-por-agente-penitenciario-19-estados-descumprem-
limite-recomendado.ghtml. Acesso em: 7 fev. 2021.  
384 Segundo Monteiro, ao tratar da realidade penitenciária da Bahia: “Pensando nos servidores 
penitenciários de modo geral, no Brasil, 75% dos servidores do sistema são efetivos, enquanto que, na 
Bahia, esse percentual corresponde a 53%. Os demais servidores do Estado são: 6% comissionados, 24% 
terceirizados (no Brasil, apenas 5% são terceirizados) e 17% são temporários (porcentagem similar à média 
brasileira de 18%). Os agentes penitenciários na Bahia trabalham, em sua maioria, em escala de 
revezamento de 24 horas de trabalho, por 72 horas de descanso (com exceção dos servidores que trabalham 
em funções de gestão e administrativas) (MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: 
entre os significados, a vulnerabilidade e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 47). 
385 REIS, Vivian. Prisões de SP têm metade do número de agentes carcerários recomendado pela ONU. G1, 
24 jan. 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/prisoes-de-sp-tem-metade-do-n-de-
agentes-carcerarios-recomendado-pela-onu.ghtml . Acesso em: 7 fev. 2021. 

https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/brasil-tem-media-de-7-presos-por-agente-penitenciario-19-estados-descumprem-limite-recomendado.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/brasil-tem-media-de-7-presos-por-agente-penitenciario-19-estados-descumprem-limite-recomendado.ghtml
https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/brasil-tem-media-de-7-presos-por-agente-penitenciario-19-estados-descumprem-limite-recomendado.ghtml


184 
 

 
 

– tanto na execução de serviços administrativos das próprias unidades prisionais, como 

nos cargos de direção e gerencias das unidades e outras, como motorista, por exemplo; 

(iii) não calcula as vacâncias temporárias nos postos de trabalho que seriam geradas pela 

utilização de banheiros, horário de almoço e descanso.  

Essa questão apareceu em muitas entrevistas em momentos distintos, quando se 

estava tratando de procedimentos ou espaços para explicar ou justificar adaptações e 

acomodações, e também com críticas ácidas à política criminal implementada. Mudanças 

na concepção de gestão prisional vêm sendo justificadas pelo baixo efetivo de agentes, 

sem considerar a opção por abertura de novos concursos ou outras estratégias. Esse fator 

é um indicativo do caminho que a política criminal nacional tem seguido e se solidificado, 

de desvalorização do papel e da importância dos agentes prisionais para a execução penal 

e desvalorização da importância do contato e da interação entre agentes e pessoas presas.  

Em São Paulo, essa questão apareceu em mais de uma entrevista. De acordo com 

um participante, havia quatro agentes na função de “zeladores de pavilhão” e mais um 

“mesário”, responsável por anotar as movimentações, para 1.800 presos em unidade 

projetada para ter capacidade de 500. Outro participante contou que na Penitenciária 

Feminina de Santana são 15 agentes por plantão, sendo que há 2.068 presas na unidade 

(uma agente para cada 138 presas). Relatou ter presenciado plantões noturnos com apenas 

duas agentes. Também foi relatado por agentes de São Paulo a situação de haver apenas 

dois ou três funcionários na gaiola tomando conta de um pavilhão com 200 ou 300 pessoas 

presas.  

Um entrevistado de Rondônia relatou o fato de que dez agentes são responsáveis 

por mil presos no plantão e que, como forma de compensar o baixo efetivo, os agentes 

trabalham armados como forma de imposição de disciplina e para evitar que sofram 

alguma espécie de violência. Contou que o procedimento da tranca é realizado por um 

agente penitenciário sozinho, sendo aproximadamente 100 presos por pavilhão. Para 

realizar a tranca não entram armados, por questões de segurança. “Seria muito perigoso”, 

explicou. Outro entrevistado também relatou a situação precária no Centro de 

Ressocialização de Arquimedes em que quatro agentes são responsáveis por uma unidade 

com 600 pessoas presas, unidade esta que não tem muralha, é cercada apenas por um 

alambrado – se a recomendação normativa fosse seguida deveriam ser 120 agentes. De 

acordo com um entrevistado, em Santa Luiza do Oeste, há 80 presos para dois agentes 

por plantão. Na Penitenciária Urso Panda há 800 presos alojados em 360 vagas e com 

quatro ou cinco servidores em cada posto de trabalho. 
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 Como média, de acordo com os participantes de RO, são 10 ou 11 agentes por 

plantão, considerando seis que estão de plantão efetivamente e os outros fazendo hora 

extra para completar o quadro. Esses funcionários precisam monitorar a unidade e tirar 

os presos para as assistências e, segundo os entrevistados, as adaptações são feitas para 

tornar possível a rotina, então, durante o dia não trancam o acesso para o pavilhão por 

falta de efetivo. Em suas palavras, “dos males o menor”. 

Um agente entrevistado do Mato Grosso disse que nas unidades femininas de 

Campo Grande e Corumbá duas agentes precisam fazer a contagem das presas sozinhas 

em celas em que habitam quarenta presas. De acordo com um participante deste estado, 

são mais de três mil presos na Penitenciária Estadual de Dourados para 19 agentes de 

plantão. “É uma cidade dentro da unidade”. Completou informando que essa penitenciária 

foi projetada para 700 vagas.   

Um agente de Mato Grosso relatou que na unidade feminina semiaberto uma 

agente faz o plantão sozinha; no máximo, eventualmente, são duas agentes. A unidade de 

semiaberto feminino abriga 40 presas. Apresentou como justificativa para apenas uma 

agente ser designada por plantão nesta unidade, o fato de que a maioria das presas saem 

para trabalhar o dia todo, então só há necessidade de controle na portaria e do livro de 

assinatura na entrada e na saída da unidade. 

No Rio Grande do Sul, um entrevistado disse que é comum seis a oito agentes 

conduzirem um plantão em unidades com 400 presos, ou seja, em proporção 10 vezes 

menor da recomendação oficial. Para ele, o Estado perde o controle em unidades com 

mais de 500 presos. Outro entrevistado contou que na unidade de Alta Segurança de 

Charqueadas são 30 agentes para 300 presos.  

Relatou que nas unidades moduladas – mecanizadas - são apenas cinco agentes 

para mil presos. Explicou que considera esse modelo melhor por ser mais seguro para os 

agentes, pois ficam separados espacialmente por andares distintos: o segundo andar é de 

uso exclusivo dos agentes e os presos ficam no térreo  

 De acordo com um entrevistado, a média nacional é de 1.300 presos para sete 

agentes no plantão na atividade de custódia, descontando-se os agentes em desvio de 

função para as atividades administrativas. 

Um entrevistado do Paraná disse que na Penitenciária Estadual de Londrina são 

700 presos e 20 a 25 agentes por plantão. De acordo com outro entrevistado do mesmo 

estado, são 33 ou 34 agentes por plantão, mas, esse número inclui aqueles designados 

para atividades administrativas e os agentes temporários.  
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Outro participante do Paraná apresentou uma leitura do movimento que 

presenciou ocorrer no estado: relatou que, desde 2013, o estado não abre concurso para 

agentes e são realizadas apenas contratações de agentes temporários. Segundo ele, em 

1996 a proporção era 360 presos para 144 agentes lotados na unidade prisional, o que 

assegurava a presença de 30 agentes por turno. Sendo assim, todos os postos estavam 

sempre cobertos. Outro entrevistado do Paraná relatou situação semelhante em que antes 

eram 50 agentes para 900 presos. Com o tempo aumentou o número de presos e diminuiu 

o número de agentes, chegando na proporção de 15 agentes por plantão para 700 a 1.000 

presos.  

Continuou explanando que são necessárias medidas de segurança maiores, que os 

agentes estão cada vez mais vulneráveis uma vez que o efetivo é cada vez menor. Relatou 

situações em que seis agentes cumprem plantão em uma unidade com 1.400 presos, pois 

são 20 designados para cumprir o plantão, mas é preciso considerar que existem os 

afastamentos por questões médicas, férias, licenças, etc. Na sua forma de ver, nessa 

situação, são “1.400 cuidando de seis agentes, porque tudo depende deles”. Exemplificou 

que antes os agentes podiam fazer revistas todos os dias, hoje não fazem mais.  

Na Bahia, os dados produzidos apontam em sentido similar. Um entrevistado 

afirmou que há déficit grande de servidores e que os últimos concursos foram em 2010 e 

2014. Isso faz com que muitos postos de trabalho fiquem vulneráveis por falta de 

profissionais. Relatou que durante a pandemia do novo coronavírus a situação melhorou 

um pouco, pois houve muitas solturas e ficaram 17 agentes para 900 presos por plantão. 

Outro entrevistado disse que são 15 agentes por plantão para a Cadeia Pública de Salvador 

(600 presos) e anexo (300 presos). Disse que são quatro agentes para a vigilância do 

banho de sol de todas as galerias, e reforçou a dificuldade por ter diversos pontos cegos 

a partir do posto de observação. Disse que apenas um agente é responsável pelo plantão 

noturno. 

E a falta de agentes penitenciários gera uma situação em que os profissionais se 

veem numa posição de insegurança em que acabam optando por aumentar a restrição de 

direitos das pessoas em privação de liberdade para se resguardarem. Foi o que relatou um 

entrevistado de Minas Gerais que, segundo ele, por falta de funcionário é necessário 

restringir o banho de sol. No mesmo sentido, um entrevistado de SP afirmou que precisam 

reduzir os direitos dos presos, pois “não vai aumentar o número de funcionários de uma 

hora para outra”. Considera impossível conseguirem cumprir todo o serviço de forma 

adequada. Citou como exemplo uma situação extrema: em que uma pessoa presa diz que 



187 
 

 
 

está passando mal e precisa ser encaminhada para a enfermaria, mas só tem um 

funcionário no plantão cuidando de um pavilhão com mil pessoas presas, como este 

funcionário poderá sair – deixar o posto de trabalho vazio – para realizar o 

encaminhamento para a enfermaria? É necessário chamar outro colega e aguardar. Por 

vezes, não tem outro agente disponível para atender ao chamado. A consequência é que 

a pessoa presa não é levada à enfermaria.  

Um entrevistado do Maranhão disse que o efetivo é muito baixo e, por isso, 

priorizam atuar mais na custódia. Segundo ele, o trabalho mais pesado é realizado pelos 

agentes temporários. Citou como exemplo a quantidade de funcionários em um plantão 

diurno no Presídio Feminino de São Luís com 300 presas: duas agentes efetivas, duas 

agentes temporárias e oito auxiliares, além de três agentes masculinos lotados na portaria. 

Somando as agentes efetivas, as temporárias e auxiliares, bem como os agentes de 

portaria, tem-se uma proporção de 20 presas por funcionário.  Afirmou que no plantão 

noturno são três agentes, duas auxiliares e dois agentes masculinos na portaria. Relatou 

que por falta de efetivo as presas se deslocam sozinhas, com a mão na cabeça até a 

enfermaria, por exemplo, e que o procedimento correto seria ter funcionários 

acompanhando o trânsito interno de todas as pessoas em privação de liberdade.  

O entrevistado do Distrito Federal disse que são 17 mil presos para 2.200 agentes 

em toda unidade federativa – o que aproxima da média nacional de 7 agentes por pessoa 

presa. Mas, ainda é preciso verificar quantos agentes cumprem cada plantão e em que 

função, pois esse é o número total de servidores contratados como agentes. 

Um entrevistado de Pernambuco disse que o déficit de servidores compromete a 

segurança e acabam tendo que se concentrar apenas na segurança de acesso às unidades 

e não se dedicar ao trabalho interno. E, de acordo com outro entrevistado do mesmo 

estado, a superlotação e o insuficiente efetivo de segurança fazem com que o projeto 

arquitetônico falhe na medida em que demandaria a presença de muito mais agentes para 

realizarem todas as atividades que estão de fato trabalhando nos plantões. 

Os entrevistados do Amapá disseram que no Cadeião são três mil presos e o 

contingente de agentes é muito baixo, sendo apenas dois agentes – no máximo quatro – 

para cuidar de cada pavilhão de 400 presos. Disseram que “não tem segurança para fazer 

nada”. De acordo com outro entrevistado, são três postos de trabalho internamente no 

Cadeião e, em cada um deles, ficam de um a três agentes. 

 Por essa razão, adaptaram os procedimentos, como o caso do banho de sol em 

que os agentes abrem as celas para que os presos vão para o banho de sol enquanto os 
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agentes ficam na guarita. Para o procedimento de tranca é necessário o apoio operacional 

do Grupo Tático, que também é responsável pelas escoltas externas. Internamente, os 

agentes penitenciários realizam apenas o acompanhamento visual no trânsito interno dos 

presos: “o preso anda sozinho sem algema e sem grade”. 

De acordo com o entrevistado de Santa Catarina, a unidade de São Pedro de 

Alcantara tem 1.300 presos e 35 agentes por plantão, sendo, portanto um agente para 37 

pessoas presas.  

Um exemplo positivo apareceu em São Paulo, na Penitenciária de Caiuá, 

inaugurada em dezembro de 2019386, é a “unidade perfeita”, pois é “tudo novinho”, 

“sonho de todo ASP”, de acordo com um entrevistado. Destacou que em razão de contar 

com quantidade adequada de agentes por plantão, podem gozar de 1 hora de almoço. 

Disse que 150 ASPs masculinos e 15 ASPs femininas estão lotados na unidade, sendo 30 

ASPs por plantão diurno na realização de atividades operacionais e 15 a 20 no plantão 

noturno.  

A realidade do Sistema Penitenciário Federal é completamente distinta nesse 

quesito. Em regra, de acordo cum um entrevistado, estão de plantão um agente para cada 

três presos no mínimo, mas em geral há, inclusive, mais agentes. De acordo com outro 

agente federal entrevistado, “um bom plantão tem 30 agentes”, mas às vezes são 15, e 

nessas situações não conseguem seguir o procedimento “à risca”. 

Um dos caminhos adotados por algumas unidades federativas para mitigar os 

impactos do baixo efetivo de agentes é a contratação de profissionais temporários ou em 

outras formas precárias de contratação para a realização da mesma atividade, ou até 

mesmo a terceirização e a contratação de empresas para desenvolverem as funções de 

custódia. É o caso, a título exemplificativo, do Amazonas, do Maranhão, da Bahia e de 

Minas Gerais. Com relação a MG, Lourenço afirma que, na época em que desenvolveu 

pesquisa na região metropolitana de Belo Horizonte, havia sido criado, na prática, “um 

ofício comum com dois regimes de trabalho”. Do grupo que compôs a pesquisa, 72% 

tinham contrato temporário – por vezes renovado há anos – e apenas 28% efetivos.387 

 

 
386 Informação extraída do site da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Disponível em: 
http://www.sap.sp.gov.br/. Acesso em: 10 jan. 2021. 
387 LOURENÇO, Luiz Claudio. Batendo a tranca: Impactos do encarceramento em agentes penitenciários 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dilemas: Revista de Estudos de Conflitos e Controle Social, 
v. 3, n. 10, out./nov./dez. 2010. p. 28. 
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7.3.1 Síntese temática 

 

A quantidade de agentes penitenciários de fato exercendo plantão na atividade de 

custódia se faz fundamental para a compreensão das interações entre agentes, espaço e 

pessoas presas. A realidade nacional é de extrema gravidade. A proporção recomendada 

pela ONU e pelo Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária não é seguida em 

absoluto, à exceção do Sistema Penitenciário Federal. A recomendação é de que seja um 

agente por cinco presos em atividade de custódia. Mas, a realidade encontrada na pesquisa 

de campo é muito diversa. Foram relatadas situações com grande variação, mas todas elas 

muito aquém do necessário:  casos em que essa proporção é de 1 agente para 20 pessoas 

presas (MA), 1 agente para 37 presos (SC), 1 agente para cada 138 presas (SP) e 1 agente 

a cada 230 presos (PR).  

Um dos impactos da proporção extremamente baixa de agentes por plantão frente 

a crescente população carcerária se dá justamente nas adaptações espaciais realizadas para 

aumentar a segurança e preservação da integridade física dos servidores e alteração de 

rotinas e procedimentos que, por vezes, poderiam vulnerabilizar ainda mais sua 

segurança, como redução de revistas e restrições de acesso a direitos assegurados às 

pessoas presas – como banho de sol. 

Ao mesmo tempo em que a população carcerária cresce de forma muito acelerada, 

o número de agentes prisionais se reduz – não apenas proporcionalmente, mas também 

em números absolutos. Resta evidente que a política de encarceramento em massa não 

foi acompanhada por investimentos em recursos humanos. 

 

7.4  LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL 

 

A localização das edificações é parte importante da sua arquitetura e projeto 

construtivo. Com relação às unidades prisionais, esse aspecto não é secundário, ao 

contrário, é de primeira medida, pois está relacionado com diversos aspectos e produz 

muitos impactos tanto sobre a gestão e logística, quanto sobre o processo de cumprimento 

de pena ou de prisão provisória. Segundo Sharon Shalev a localização é um dos aspectos 

importantes de serem considerados já que interfere diretamente na modulação que a 

relação entre as pessoas e atores será estabelecida, impactando em diversos aspectos, tais 
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como visitas, acesso a programas de reintegração social com interface com a comunidade 

e a bens e serviços.388  

Alguns dos impactos que foram apresentados e discutidos pelos agentes 

entrevistados neste trabalho são: acesso a bens e serviços necessários para o cotidiano 

prisional, mais próximos e disponíveis ou mais afastados e escassos; acesso para visitas; 

e deslocamento para os equipamentos do sistema de justiça.  

Os principais impactos apresentados pelos agentes participantes foram com 

relação à distância da família dos próprios agentes quanto das pessoas em privação de 

liberdade, impacto sobre a mobilidade dos agentes, outros aspectos de segurança e acesso 

mais facilitado ou dificultado a bens e serviços essenciais para a dinâmica prisional.  

Porém, outros elementos, como impacto sobre a saúde foram apresentados. Como 

é o caso da Penitenciária Federal de Campo Grande que, de acordo com um agente 

penitenciário federal entrevistado, é localizada ao redor de um lixão. Relatou que o cheiro 

é muito ruim, além de ter chorume e bichos. Relatou que muitos agentes e presos 

desenvolvem doenças de pele em razão desta proximidade com o lixão. 

 

7.4.1 Interiorização das prisões 

 

O processo de interiorização das prisões – em que as unidades prisionais se 

espalham pelos estados saindo das capitais e grandes cidades – trouxe diversas 

consequências. Esse processo é associado ao aumento da população prisional e a 

consequente necessidade de construção de novas unidades. Monteiro, por exemplo, cita 

que no estado da Bahia, esse processo se inicia na década de 1990 exatamente no mesmo 

período em que as taxas de encarceramento aumentam.389 

 
388 SHALEV, Sharon. Controlling risk through solitary confinement. Londres; Nova Iorque: Taylor & 
Francis Group, 2011. Edição Kindle. Posição 98. Suzann Cordeiro discute elementos importantes com 
relação à localização das unidades prisionais em entrevista concedida à Tribuna do Norte. LIMA, Marcelo. 
Não é só o concreto que garante a segurança. Tribuna do Norte, 12 fev. 2017. Disponível em: 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/a-na-o-a-sa-o-concreto-que-garante-a-segurana-aa/371668. 
Acesso em: 16 jun. 2018. Suzzan Cordeiro e Valdirene Daufemback discutem diversos aspectos 
fundamentais para a compreensão da localização das unidades prisionais. CORDEIRO, Suzann; 
DAUFEMBACK, Valdirene. O espaço da arquitetura penal: para além dos seus limites. In. MACHADO, 
Maíra Rocha; MACHADO, Marta R. de Assis (Coords.). Carandiru não é coisa do passado: um balanço 
sobre os processos, as instituições e as narrativas 23 anos após o massacre. São Paulo: FGV Direito SP, 
2015. p. 475-497. Disponível em : http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13989. Acesso em : 
02 mai. 2021. 
389 MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade 
e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 44. 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/a-na-o-a-sa-o-concreto-que-garante-a-segurana-aa/371668
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13989
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Em primeiro lugar, cumpre registrar que, na perspectiva do município, abrigar 

uma unidade prisional pode ser vantajoso, como também apresenta pontos negativos. 

Como as pessoas presas são computadas para fins do total da população do município, o 

aumento no recebimento de recursos federais, especialmente para a saúde aumenta. Isso 

é especialmente relevante em municípios pequenos, em que a presença de uma ou duas 

unidades prisionais representam um incremento significativo na população. Para além 

deste fator, as unidades prisionais fomentam a economia local e geram empregos. É o 

caso trabalhado por Rafael Sabain de Itirapina no interior de São Paulo.390 Contudo, 

levam uma sensação de insegurança para a população local – o que pode não ser bem 

recebido em termos eleitorais. Ao mesmo tempo, a expansão do sistema prisional para o 

interior dos estados também passa a ser uma política pública em que a maior presença do 

governo estadual se dá pela implantação das unidades prisionais que recebem pouca 

atenção da administração estadual.391 

Ademais destes efeitos, o processo de interiorização das prisões iniciado em São 

Paulo é associado, por muitos estudos, a expansão e fortalecimento do PCC, não apenas 

pelo contato entre membros da facção e outros presos de outras localidades que ainda não 

compunham os quadros, mas também pela importância da organização criminosa na 

gestão das visitas, com a organização e pagamento de vans que fazem o transporte para 

cidades mais afastadas da capital ou, no caso do Sistema Penitenciário Federal, de aviões 

e hospedagens ou até mesmo mudança da família para as proximidades das unidades 

federais.392 

Godói analisa as opções e os impactos da localização das unidades penitenciárias 

em uma perspectiva sociológica e discute a relativamente pequena geração de empregos 

locais. O aquecimento da economia em razão da presença de unidades prisionais,393 

segundo o autor 
 
O acúmulo de CDPs e de presos provisórios em áreas mais urbanizadas 
indica que a prisão, cada vez mais, é acionada como um instrumento de 

 
390 SABAINI, Raphael. Uma cidade entre presídios: ser agente penitenciário em Itirapina – SP.  2012. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
391 MELO, Felipe Athayde Lins de. O dispositivo penitenciário no Brasil: disputas e acomodações na 
emergência da gestão prisional. 2018. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2018. p. 57-58. 
392 CASTRO, Karolina Pereira Alves de. Sistema Penitenciário Federal: Estudo sobre regimes 
disciplinares e confinamento solitário. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania) – 
Universidade de Brasília, Brasília, 2019. p. 80. 
393 GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo na virada dos tempos. São Paulo: Boitempo, 
2017. Edição Kindle. Posição 4356–4510. 
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promoção da ordem pública nas cidades – pois funciona retirando de 
imediato do espaço urbano um estoque crescente de acusados, suspeitos 
e outros indesejáveis. A pulverização, ao longo do interior mais 
distante, de penitenciárias de regime fechado e de presos condenados, 
por sua vez, revela que a prisão, em suas funções propriamente 
punitivas, vem operando como um mecanismo que visa a intensificar a 
segregação e o isolamento de amplas camadas populacionais. Tanto de 
um lado como de outro, a gestão prisional paulista se estrutura e 
funciona segundo uma racionalidade exclusivamente securitária. A 
expansão interiorizada não se restringe ao aumento quantitativo de 
unidades e de territórios interpelados pela prisão; tem uma dupla 
dimensão qualitativa: primeiro, porque amplia o escopo de agentes 
externos à instituição que se veem envolvidos e mobilizados nas 
controvérsias próprias da administração penitenciária. Munícipes e 
autoridades de diversos locais são chamados a se posicionar e a atuar a 
respeito das questões postas pela prisão, desde antes de sua inauguração 
e mesmo no decorrer de seu funcionamento cotidiano. Também por 
isso, mas não apenas, a interiorização remete à expansão do escopo de 
problemas que uma casa penal suscita. Em segundo lugar, porque, pela 
via da interiorização, a prisão, de mera instituição punitiva, passa a ser 
pensada (e questionada) como política de desenvolvimento econômico 
e social, como ferramenta de governo não só da população carcerária 
mas também das populações livres interioranas – é o que se evidencia 
no debate sobre os impactos do alastramento penitenciário nos 
mercados, nas estruturas ocupacionais, nos regimes orçamentários, nos 
arranjos políticos de regiões e municípios do interior do estado.394 

 

A existência de unidades por todo estado possibilita que, de acordo com um 

entrevistado de SP, as transferências de presos entre unidades prisionais sejam utilizadas 

como meio de negociação e castigo informal, em razão da possibilidade de aumentar a 

distância da família, quanto pela disciplina e condições específicas da unidade para qual 

vai ser transferido. As execuções penais são responsabilidades estaduais e a administração 

das unidades penais é competência do poder executivo. Sendo assim, a localização da 

unidade prisional em que a pena será cumprida não está atrelada ao local em que o crime 

supostamente ocorreu ou ao local de residência do acusado ou da vítima. Ao passo que o 

processo criminal é conduzido na comarca em que os fatos se deram. E isso explica a 

razão das grandes cidades terem em seu território ou em suas proximidades unidades para 

abrigar presos provisórios, pois é necessário um fluxo constante para audiências.    

Esse elemento é abordado por Preta Ferreira em seu livro diário sobre os dias em 

que passou presa provisoriamente. Ela conta que foi transferida para unidade de Franco 

de Rocha como forma de imposição de um sofrimento maior, por ser uma unidade distante 

de onde sua família reside. Na sua percepção: “Aquele homem cruel, mentiroso, nos fez 

 
394 GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo na virada dos tempos. São Paulo: Boitempo, 
2017. Edição Kindle. Posições 4532; 4534; 4538; 4545. 
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passar três dias de horror e ainda nos mandou pra um lugar distante de nossos familiares, 

mesmo sabendo que temos nível superior.”395 

De acordo com outro entrevistado de SP, os agentes do interior estão mais felizes 

que os da capital porque as cadeias são mais novas e menores, com menos presos e o 

salário é proporcionalmente maior em razão do custo de vida ser menor.396  

Um dos entrevistados de São Paulo apresentou uma reflexão que parece sintetizar 

diversos pontos apresentados neste tópico. Segundo ele, a interiorização das prisões em 

SP fez com que as unidades fossem distantes para os agentes trabalharem, distantes para 

os familiares dos presos visitarem, para as empresas oferecerem trabalho, e para a 

alimentação chegar de forma adequada (estraga no caminho, pois é distante e o transporte 

é inadequado). Também ampliou a necessidade de escoltas para fórum e gerou mais 

deslocamentos de presos pelo estado.  

Explicou ainda que é exatamente nesse contexto em que uma carreira dentro da 

Secretaria de Administração Penitenciária é criada para se responsabilizar pelo transporte 

dos presos, trânsito e a guarda da muralha, Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária 

(AEVP) – um grupo armado. Além de ampliar os deslocamentos de agentes femininas 

pelo estado, pois as presas sempre precisam estar acompanhadas de mulheres. A título de 

exemplo: 

 
Tabela 14 - Vencimentos do Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária 

 

 
395 FERREIRA, Preta. Minha carne: Diário de uma prisão. São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. 
Posição 483. 
396 Mais sobre essa discussão está presente em SABAINI, Raphael. Uma cidade entre presídios: ser agente 
penitenciário em Itirapina – SP.  2012. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2012. 
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Fonte: Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, 2020.397 
 

Esse processo criou uma hierarquia nas relações dentro da própria categoria, 

hierarquizou as relações de poder dentro da unidade, pois tem um grupo armado e outro 

não armado. Esse período coincide com o momento em que os casos de suicido na 

categoria aumenta. Além disso, esse movimento leva a adaptações na estrutura das 

unidades para construir quartos de armas e permitir o descanso dos AEVPs.  

 

7.4.2 Distância da família 

 

A distância da família dos agentes, em razão da localização das unidades 

prisionais, aliada ao fato dos concursos serem estaduais e não regionalizados, é um fator 

de incremento do sofrimento psíquico e dificultador da vivência deles.  

Um entrevistado de São Paulo afirmou que os agentes que são do interior do 

estado e trabalham em alguma unidade da capital ficam longe da família e, por isso, 

buscam transferência para ficar mais próximos. Opinou que o concurso deveria ser 

regional para que os funcionários não ficassem tão longe da família. Associou a 

dificuldade de ficar longe da família às altas taxas de depressão entre os agentes. 

Outro participante de São Paulo posicionou-se em sentido semelhante, falou que 

a interiorização das prisões gera o efeito negativo nos agentes que são do interior e vão 

trabalhar na capital. Eles começam na capital com a expectativa de voltarem para a cidade 

de origem e por isso não se estabelecem na nova cidade, sempre considerando-a de 

passagem. Assim, optam por morar junto com colegas de profissão que não conheciam e 

são de outras cidades.  

Deste modo, economizam recursos para as viagens para o interior e para enviar 

para a família, mas ao mesmo tempo ficam “sem lugar”, não constituem uma casa com 

identidade de casa. Este participante comparou essa situação com a das pessoas privadas 

de liberdade no que tange a morar com estranhos e longe da família. Considera esse fator 

como mais um amplificador do estresse da profissão e já escutou muitas vezes frases de 

colegas como “pelo menos o preso recebe visita da família todo final de semanas, a gente 

não”.  

Preta Ferreira corrobora essa leitura ao tratar deste assunto com relação a unidade 

em que ficou presa que se localiza na cidade de São Paulo, afirma que: 

 
397 Disponível em: http://www.sap.sp.gov.br/drhu/vencimento-aevp.html. Acesso em: 31 dez. 2020. 

http://www.sap.sp.gov.br/drhu/vencimento-aevp.html
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As guardas que trabalham aqui são, na grande maioria, de cidades do 
interior. De certa forma, elas também estão presas, pois abandonam a 
família, trabalham doze horas por dia e folgam apenas uma vez por 
semana. Dizem que se sentem como nós. Não podem entrar com 
celular, são revistadas na entrada e na saída e comem da mesma comida 
que as reeducandas. Se isso não for uma prisão, eu não sei mais o que 
é. Dizem que até entram na justiça para trabalharem mais perto de casa, 
mas às vezes demora anos para o juiz aprovar o pedido. É como se fosse 
um habeas corpus.398 

 

Nesse sentido, os agentes passam a trocar plantões para trabalhar “seguido” um 

período e ter um período no mês maior para ir para suas casas, porque o salário não é 

suficiente para ir com frequência para o interior e algumas distâncias são grandes. De 

acordo com ele, para as agentes femininas é ainda mais grave, pois há uma grande 

organização de esquema de caronas e rodízio da capital para o interior, “mas a mulher 

não pode pegar carona com qualquer um que não conhece por risco de sofrer abusos”.  

 

7.4.3 Mobilidade e circulação dos agentes 

 

A mobilidade urbana dos agentes e as relações sociais dos agentes são limitadas e 

condicionadas à sua experiência profissional. 

Lourenço apresenta um quadro síntese que demonstra os crimes sofridos pelos 

agentes prisionais e os itens “agressão na rua” e “ameaça de morte” chamam atenção, 

dando concretude e senso de realidade a sensação de insegurança relatada pelos 

entrevistados de que é necessário atentar para sua mobilidade e circulação na cidade, pois 

estão vulneráveis fora do serviço, em razão da profissão.399 

Um entrevistado de São Paulo relatou que uma das diferenças entre as unidades 

prisionais que ficam na capital e as do interior é que, quando trabalhava na capital, 

encontrava egressos na rua e que, no interior, isso ocorre em menor medida porque os 

presos não são residentes daquelas cidades, e seus visitantes também não.  

Segundo um agente do Rio Grande do Sul, em uma cidade como Charqueadas não 

encontrava egressos ou familiares de pessoas presas nas ruas, já em outras cidades do 

 
398 FERREIRA, Preta. Minha carne: Diário de uma prisão. São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. 
Posições 1133–1135. 
399 11,2% dos participantes da pesquisa relataram terem sido vítimas de agressões na rua e 49,5% de ameaça 
de morte. (LOURENÇO, Luiz Claudio. Batendo a tranca: Impactos do encarceramento em agentes 
penitenciários da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dilemas: Revista de Estudos de Conflitos e 
Controle Social, v. 3, n. 10, out./nov./dez. 2010. p. 23-26). 
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interior isso ocorre. São muitos casos de cidades pequenas em que egressos e agentes 

levam os filhos para brincarem na mesma pracinha, por exemplo. Segundo ele, alguns 

agentes acabam preferindo residir em uma cidade distinta daquela em que trabalham por 

conta disso. Complementou ainda que evitam frequentar determinados locais ou eventos 

por saberem que encontrarão egressos. 

Um exemplo emblemático foi relatado por um entrevistado do Paraná: foi a um 

show e foi revistado por um familiar de preso que costumava revistar semanalmente na 

unidade prisional em que trabalhava. Disse que foi uma situação constrangedora, pois na 

hora sabiam que se conheciam, mas não conseguiram identificar de onde e ficaram 

tentando estabelecer a conexão “você é amigo de fulano? Você estudou em tal lugar?”. 

Depois, quando o agente se recordou de onde se conheciam, para não gerar 

constrangimento, quando passou pela pessoa falou em seu ouvido “é da penitenciária x”. 

Segundo ele, foi curioso porque quando está trabalhando “não está arrumado e está de 

uniforme”. E o visitante costuma “estar arrumado”. No encontro do show foi o contrário: 

o agente estava “arrumado” e a pessoa que visita não, estava usando uniforme da empresa 

para a qual trabalha. 

Este elemento também foi destacado pelos agentes penitenciários que atuam em 

Salvador, entrevistados por Monteiro400, e em Manaus, entrevistados por Siqueira401.  

Outro agente do Paraná relatou que não mantém a rotina “normal”, que controla 

os lugares que frequenta e atua mais como observador. Disse que todos os agentes mudam 

sua postura em razão do desempenho profissional. Disse que, especialmente no período 

que vai de final de novembro até maio,402 recebem muitas ameaças e ficam receosos e, 

por isso, limitam ainda mais a circulação. Outro entrevistado paranaense disse que 

encontram preso faccionado na rua e, portanto, os agentes “não têm paz, têm que estar 

sempre de prontidão”. No dia anterior a entrevista, um PM havia sido executado 

 
400 MONTEIRO, Letícia Chaves. A permeabilidade das grades na busca cotidiana pela ordem: um 
estudo sobre agentes penitenciários em Salvador – BA. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) 
– Faculdade de Ciências Humanas da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. p. 105.  
401 SIQUEIRA, Ítalo Barbosa Lima. “Aqui ninguém fala, escuta ou vê”: relatos sobre o cotidiano 
profissional dos agentes de segurança penitenciária em Manaus. 2016. Dissertação (Mestrado em 
Sociologia). Universidade Federal do Amazonas – Manaus. 2016. p. 179. “A segurança fora da 
penitenciária também é levada em consideração pelos agentes de segurança penitenciária, inclusive no 
esforço de evitar certos lugares na cidade, que são considerados como perigosos pelos agentes. Durante a 
pesquisa de campo, conheci um agente terceirizado que raspava de sua calça jeans de trabalho, o logotipo 
da empresa, atitude encarada como essencial para a preservação de sua vida nas ruas. Isso se devia ao medo 
de ser identificado como um agente de disciplina/socialização por supostos criminosos na volta para casa.” 
(Ibidem, p. 180). 
402 Explicou que esse período é associado a festas de final de ano e aniversário do PCC. 
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supostamente por um membro de facção e esses casos elevam a tensão mesmo fora do 

ambiente de trabalho.403 

Um agente penitenciário da BA disse que tem “mais medo” de ser pego no plantão 

do que na rua. Mas, que reduziu seu espaço de circulação e adota precauções em sua 

mobilidade. 

Há também o elemento deslocamento até a unidade em que trabalham. No caso 

das unidades afastadas, isso é dificultado. Algumas estratégias são adotadas pelos 

agentes. Um entrevistado de SP compartilhou que agentes que não moram na cidade 

compram carros juntos para irem ao trabalho e fazem sistema de rodízio e cotas para a 

gasolina. Da unidade em que trabalha, a pessoa que mora mais longe, mora há 80km. Um 

entrevistado do PR disse que antes era oferecido em Curitiba um ônibus (estilo fretado) 

para buscar os funcionários em alguns pontos e levar até a unidade prisional, mas não está 

mais operando. No Espírito Santo, de acordo com um participante, no início da carreira o 

estado tinha um sistema de transporte de ônibus que levava os agentes ao terminal e até a 

unidade, mas agora vão por meios próprios.  

Esse assunto é tratado por outros autores como Drauzio Varella, em sua obra 

Carcereiros404 e por Monteiro que também encontrou esse dado em sua pesquisa de 

doutorado e traçou uma perspectiva comparativa com policiais que relatam estar em 

estado de alerta constantemente e, algumas vezes, desenvolverem sentimentos 

persecutórios, com impactos para além do exercício profissional.405  

 
7.4.4 Impacto da localização sobre o acesso a bens e serviços essenciais 

 

Elemento bastante discutido nas entrevistas foi a facilidade ou maior dificuldade 

de acesso a bens e serviços essenciais para a rotina prisional, em razão da localização das 

unidades prisionais serem mais próximas ou afastadas dos centros urbanos e o impacto 

 
403 Esse assunto foi bastante explorado por Taets ao discutir como as facções facilitam o trabalho das 
agentes, mas por outro lado tornam a vida fora do ambiente profissional mais perigosa (TAETS, Adriana 
Rezende Faria. Abrindo e fechando celas: narrativas, experiências, e identidades de agentes de segurança 
penitenciária femininas. 2012. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2012).  
404 VARELLA, Drauzio. Carcereiros. São Paulo: Companhia das Letras, 2012; LOURENÇO, Luiz 
Claudio. O carcereiro da grade de ferro: Resenha (review) de ‘Carcereiros’, de Drauzio Varella. Dilemas: 
Revista de Estudos de Conflitos e Controle Social, v. 7, n. 2, abr./maio/jun. 2014, p. 391-396. 
405 MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade 
e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 66. 
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disto para a arquitetura das unidades que se localizam em locais mais afastados dos 

centros urbanos.406 

Um entrevistado de MT contou que a unidade feminina do semiaberto fica no 

centro da cidade e é uma casa sem identificação em um bairro residencial. Disse que essa 

localização é positiva, pois as presas saem para trabalhar durante o dia e voltam para 

dormir na unidade. Ressaltou que a localização facilita tanto para conseguirem emprego, 

como o translado. Relatou também que a localização permite que almocem e jantem em 

casa com os filhos durante a semana e passem o final de semana em casa, retornando 

apenas para dormir. Esse elemento promove a ressocialização, pois mantém e estreita os 

vínculos sociais e familiares, bem como facilita que tenham empregos. Aquelas que não 

tem emprego fora da unidade, realizam trabalho interno especialmente na horta ou na 

cozinha até doze horas e podem sair de tarde. Algumas vão a consultas médicas, outras 

fazem compras, encontram a família, etc.  

Um entrevistado do Espírito Santo deu bastante ênfase a esse elemento. Disse que 

seria positivo se as unidades prisionais tivessem cozinha, lavandeira, padaria, corte e 

costura (para reparo de uniforme dos presos e agentes) dentro de cada unidade. Esses 

serviços absorveriam a mão de obra dos presos e, como as unidades são afastadas dos 

centros urbanos, não existe essa estrutura nas proximidades, o que encarece e prejudica a 

disponibilidade e qualidade dos fornecimentos. Disse que, em sua visão, quanto maior a 

autonomia de cada unidade, melhor: essa dependência de terceiros é prejudicial.  Disse 

ser grande a logística para abastecimento e funcionamento das unidades. Duas vezes por 

semana troca os uniformes dos presos para lavar. Cada preso tem um kit numerado. Os 

agentes precisam inspecionar todas as roupas que saem e que retornam. Essa logística de 

revista seria simplificada se a lavanderia fosse na unidade e também poderiam mandar 

em dias alternados e fracionar esse trabalho. O mesmo com a alimentação que, muitas 

vezes, chega imprópria para o consumo do preso porque a unidade é longe da sede da 

empresa responsável pelo fornecimento da alimentação e não tem cozinha interna à 

unidade. Citou, como exemplo, a unidade de Viana, em que a cozinha da empresa que 

fornece alimentação fica há 80km de distância. O agente revista a alimentação quando 

chega, se está azeda a empresa tem que fornecer um lanche de emergência e o agente não 

 
406 MELO, Felipe Athayde Lins de. O dispositivo penitenciário no Brasil: disputas e acomodações na 
emergência da gestão prisional. 2018. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2018. p. 59-66. 
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recebe a alimentação. Nesses casos, é necessário aguardar que o mesmo caminhão busque 

o lanche há 80km de distância e traga de volta para servir aos presos.  

Outra questão central na localização distante de centros urbanos das unidades é o 

abastecimento de água, telefone e internet. Citou o exemplo da unidade de Xuri que foi 

inaugurada sem instalação de água, era abastecida por caminhão pipa, demorou um ano 

para instalação de rede de água. Tem gerador.   

Disse que é importante ter uma medida, um equilíbrio entre proximidade do centro 

urbano e distância. Não pode ser no centro e também não tão longe. Ademais tem a 

logística de escolta para audiências, por exemplo, o que faz com que os Centros de 

Detenção Provisória tenham que ser mais próximos da cidade.  

  

7.4.5 Influência da localização no ingresso de objetos proibidos 

 

Aspectos relacionados à segurança foram atribuídos à localização das unidades 

pelos entrevistados, com especial destaque para a facilitação de arremesso de objetos 

ilícitos para dentro das unidades. Sharon Shalev discute a questão do perímetro de 

segurança das unidades prisionais como elemento fundamental para separar o mundo 

exterior do interior e cita como principais funções dificultar fugas e que pessoas e objetos 

não autorizados ingressem nas unidades.407 

Um entrevistado de Rondônia falou que ao lado do presídio de regime fechado 

fica a unidade destinada ao cumprimento de regime semiaberto e, ao lado, fica uma 

fábrica de manilha. Segundo ele, os presos do semiaberto jogam objetos ilícitos para 

dentro da unidade de regime fechado quando saem para trabalhar na fábrica durante o dia. 

De acordo com um entrevistado do Rio Grande do Sul, a localização das unidades 

interfere no arremesso de objetos ilícitos para dentro da unidade. Se a unidade está em 

perímetro urbano, isso é muito comum. Para minimizar o problema, instalaram coberturas 

de telas nos pátios. O mesmo foi relatado com relação à unidade Urso Panda, em RO, que 

é localizada em frente à rodovia, o que permite que objetos ilícitos sejam jogados por 

cima do muro.  

Um entrevistado do PR disse que a unidade masculina de Foz do Iguaçu não é 

cercada por muralha, apenas por alambrado. Ele criticou o fato deste tipo de unidade estar 

 
407 SHALEV, Sharon. Controlling risk through solitary confinement. Nova Iorque/Londres: Taylor & 
Francis Group, 2011. Edição Kindle. Posições 108-109.  
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localizada “no meio do mato”, ao passo que nos EUA ficariam no deserto.408 Disse que 

essa localização e esse modelo de unidade possibilitam o arremesso de ilícitos para dentro 

da unidade. Um agente do PR falou que não tem perímetro de segurança e a unidade que 

trabalha faz fronteira com outra propriedade e isso possibilita muitos arremessos; mesmo 

com tela isso continua e sempre “arrebentam a tela”. Outro entrevistado do PR disse que 

as unidades são mais seguras se são mais afastadas dos centros urbanos. 

Um agente da BA disse que o fato do Complexo da Mata Escura ser rodeado por 

uma grande avenida (Av. Gal Costa) possibilita grande quantidade de arremesso de 

drogas para dentro da unidade e não há tela de proteção no pátio. 

Um entrevistado de PE falou sobre a necessidade de perímetro de segurança ao 

redor das unidades, mas com unidades localizadas nas regiões metropolitanas, isso não é 

possível. Disse que muitas armas de fogo são apreendidas no interior das unidades, e elas 

entram por corrupção de agentes ou por arremessos e drones. Segundo ele, é necessário 

que viaturas da PM façam a segurança do perímetro. E para isso é necessário 

acessibilidade para veículo. 

Um entrevistado do AP disse que o fato das unidades se localizarem na área 

urbana faz com que não possam instalar bloqueadores de celular. Por outro lado, é 

positivo porque os servidores moram perto. Inclusive, outro entrevistado relatou que 

como as condições dos banheiros é muito ruim, vai para casa usar o banheiro durante o 

expediente.  

 

 

7.4.6 Síntese temática 

 

Analisar a localização das unidades e seus impactos é essencial para a 

compreensão de que os agentes e o espaço prisional estão em relação constante, sendo 

este último o espaço dramatúrgico em que os atores podem encenar seu cotidiano. 

Segundo Shalev, a localização das unidades prisionais é parte essencial da sua arquitetura 

e é fator primordial para a organização das relações entre as pessoas. Essa leitura 

 
408 Este modelo de unidade é importado dos Estados Unidos, conforme informação do site do DEPEN- PR: 
“A Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, inaugurada em 19 de julho de 2002, é uma Unidade Penal de 
segurança máxima, automatizada, construída nos padrões de estabelecimentos penais americanos e 
destinada à custodia de presos masculinos condenados ao regime fechado.” (DEPEN-PR. Penitenciária 
Estadual de Foz do Iguaçu - PEF I. Disponível em: 
www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=33. Acesso em: 7 fev. 2021). 
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manifestou-se na percepção dos entrevistados. 

Os principais elementos abordados pela pesquisa foram as dificuldades 

enfrentadas pelos agentes em trabalharem em cidades distantes daquelas em que sua 

família reside, os impactos sob a mobilidade e circulação urbana dos agentes por risco de 

encontrarem egressos ou familiares de pessoas presas nas cidades, impacto sobre o acesso 

e a qualidade de bens e serviços essenciais para as unidades prisionais e, também, o 

impacto para a segurança e o ingresso de objetos proibidos nas penitenciárias.  
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CAPÍTULO 8: OS ESPAÇOS DE USO EXCLUSIVO DOS AGENTES 

PENITENCIÁRIOS 

 

O Capítulo tratará dos espaços de uso exclusivo dos agentes prisionais, na 

perspectiva dos próprios agentes. As unidades penais são edificações destinadas à 

custódia de pessoas que respondem ou estão condenadas por algum crime e os agentes 

são os responsáveis por realizar a tarefa de custodiá-las. Nesse sentido, as unidades 

também são projetadas com espaços para o atendimento das necessidades dos 

funcionários, espaços estes que não são acessados pelas pessoas presas ou visitantes.  

As unidades prisionais devem comportar espaços de uso exclusivo dos agentes 

penitenciários e são espaços que se relacionam ao bem-estar e dignidade para a execução 

do trabalho, bem como outros que são relacionados à finalidade de sua atividade, mas que 

não são ambientes de vivência ou circulação de pessoas em privação de liberdade. É 

essencial conhecer as condições destes ambientes para dimensionar as espécies e 

qualidade das relações e interações entre os agentes penitenciários e os espaços, bem 

como entre as pessoas que permeiam as unidades prisionais.  

As condições, a qualidade e até mesmo as inexistências devem ser consideradas 

para situar e dar contorno a forma e as possibilidades de execução do trabalho e exercício 

profissional dos agentes prisionais. Além disso, olhar para os espaços que servem para 

atender necessidades básicas como alimentação, descanso e uso dos banheiros auxilia na 

compreensão global das prioridades perseguidas pelo poder público no que diz respeito 

aos seus próprios servidos e, por conseguinte, às pessoas sob sua custódia.  

Os espaços de uso exclusivo de maior relevância comentados nas entrevistas 

foram os banheiros, cozinhas, refeitórios, alojamentos, quartos de descanso, guaritas e 

muralhas.  

Desta forma, foi possível trazer para o centro do palco do estudo aqui proposto a 

relação e a interação entre os agentes penitenciários e os espaços prisionais, de modo a 

permitir uma discussão crítica sobre o impacto e as influências recíprocas entre agentes e 

espaços para a realização dos serviços prisionais e para a prestação e garantia de direitos 

às pessoas em privação de liberdade.  

Deve-se considerar que todo o país organiza o regime de trabalho dos agentes em 

esquema de plantões. Na maioria dos estados, o plantão é de 24h de trabalho por 72h de 

descanso. Em São Paulo, esse plantão é de 12h de trabalho por 36h de folga. Ou seja, os 

agentes penitenciários ficam por muitas horas seguidas dentro das unidades e isso gera a 
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necessidade de espaços específicos para o atendimento das demandas inerentes a esse 

tempo de permanência na instituição.  

A regra geral no Brasil é de que muitos agentes façam horas extras ou “bicos” 

regulamentados pelo próprio estado nos dias em que deveriam estar de folga. Esse 

movimento tem duas razões principais: a primeira delas é que os salários são, em geral, 

baixos e os agentes precisam complementar sua renda. A segunda é que o efetivo de 

agentes é pequeno em todas as unidades federativas para a realização do trabalho a eles 

destinado. Essa prática foi uma solução que o próprio estado encontrou para assegurar 

maior presença de agentes por plantões, sem recorrer a novas contratações.  

É um arranjo que pode soar como positivo à primeira vista, por servir aos 

interesses das duas partes – Estado e agentes –, porém é uma forma de aumentar ainda 

mais a precariedade das condições em que os agentes desempenham suas funções. O 

cansaço acumula-se, mais tempo em ambientes fétidos e insalubres, não desfrutar dos 

dias de descanso previstos em lei e menos convívio familiar e social são fatores de 

sofrimento que se somam para constituir um quadro em que a saúde mental dos agentes 

é profundamente prejudicada, e claro, essa prática não resolve os problemas estruturais 

das unidades prisionais, nem na perspectiva do servidor, nem na do estado e ainda menos 

na das pessoas em privação de liberdade. 

Esse é mais um dos exemplos dos puxadinhos, gambiarras, adaptações, jeitinhos 

e arranjos adotados pelo sistema penitenciário que não agem para a melhoria da situação, 

e acabam, inclusive, exacerbando problemas que já são graves. 

Um entrevistado do Rio Grande do Sul apresentou uma análise que parece 

sintetizar o que será apresentado no presente tópico. De acordo com sua visão, as 

condições de trabalho e o espaço prisional não são planejados visando o bem-estar e uma 

logística que considere as questões dos trabalhadores do sistema. As unidades prisionais 

não devem ser ambientes em que o servidor se sinta em casa, mas deve assegurar o 

mínimo para o desenvolvimento profissional com dignidade, em suas palavras, “tem que 

seguir alguma simetria com a vida da gente, em relação a higiene, banho, banheiro, 

alojamento [...]”. Disse que o espaço prisional é pensado a partir da ótica do preso.  

 

8.1  BANHEIRO  

  

Os banheiros para uso dos agentes penitenciários apareceram nas entrevistas como 

uma questão de alta gravidade: trata-se de ambiente insalubre e indigno em todas as 
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unidades federativas incluídas na pesquisa. As realidades podem variar em grau, mas a 

deficiência é unânime.  

Apresentar como primeiro espaço de uso exclusivo dos agentes penitenciários as 

instalações sanitárias, não é uma opção aleatória. É extremamente simbólica da situação 

estrutural que o sistema prisional brasileiro opera, de completa precariedade inclusive em 

relação às questões mais básicas. O sistema prisional brasileiro pode ser descrito como 

um ambiente fétido ou como uma latrina.  

Abaixo, será apresentada a percepção dos entrevistados sobre os banheiros de uso 

dos agentes prisionais.  

  

8.1.1 Impossibilidade de deixar o posto de trabalho para ir ao banheiro 

 

Em Minas Gerais apareceu com muita força a impossibilidade de os agentes 

utilizarem os banheiros com um mínimo de dignidade. Para os funcionários da muralha 

da Penitenciária Nelson Hungria, por exemplo, é reservado a eles urinar nas partes 

quebradas ou buracos das próprias paredes do muro, de acordo com os entrevistados. Não 

há banheiro em nenhum ponto e a extensão da unidade é muito grande. Além disso, 

disseram que não há servidores suficientes para render os funcionários da guarita para 

que possam ir até a portaria utilizar o banheiro – considerado o único banheiro de posto 

de trabalho bom para utilização dos funcionários. De acordo com eles, na Penitenciária 

Nelson Hungria existe um único acesso às muralhas, e para chegar até o posto de trabalho 

é preciso andar até 500m em um passadiço muito estreito. Segundo disseram, os agentes 

urinam nos locais em que o muro está quebrado, já que não tem banheiro próximo, não 

tem colegas disponíveis para render e não podem deixar o posto de trabalho tanto tempo 

vazio.  

Não há banheiros nas gaiolas, conforme relataram os entrevistados de Minas 

Gerais. Sendo assim, precisam esperar algum colega para rendê-los, e, para isso, precisam 

esperar alguém passar por aquele posto de trabalho, o que, muitas vezes, demora horas. 

Nem sempre o rádio de comunicação está funcionando para acionar algum colega.  

Em Rondônia, um dos entrevistados afirmou que as guaritas de vigilância não têm 

banheiro e que utilizam uma garrafa para urinar ou do fazem de pé na base da guarita. 

Em São Paulo, um participante relatou o problema da distância dos banheiros com 

relação aos postos de trabalho, o que, aliado ao baixo efetivo, torna o momento de ir ao 

banheiro um desafio. É preciso aguardar um colega para rendê-lo, o que muitas vezes é 
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difícil e é preciso caminhar uma distância relativamente longa. Completou a explicação 

dizendo que se há algum preso em trânsito interno, é preciso esperar. Dependendo do 

posto de trabalho em que se está alocado no plantão, é preciso atravessar três portões para 

chegar até o banheiro. De acordo com alguns entrevistados de São Paulo, existem 

unidades em que o banheiro se localiza na área externa e é preciso atravessar na chuva 

para chegar lá. 

No Mato Grosso do Sul, foi relatado por dois entrevistados ser muito comum 

passar o dia inteiro sem ir ao banheiro em razão da falta de efetivo para render, e a 

distância do banheiro ser grande em relação aos postos de trabalho, o que se soma à baixa 

qualidade da infraestrutura do banheiro. Em sentido semelhante, um agente do Espírito 

Santo disse que os agentes que fazem plantão no posto de trabalho de vigilância do banho 

de sol dos presos ficam o dia todo sem ir ao banheiro e ficam debaixo de sol, 

principalmente nas unidades de regime fechado e destinadas a abrigar presos provisórios. 

Em Rondônia, de acordo com um entrevistado, só existem três banheiros para os 

agentes utilizarem em toda Penitenciária Urso Panda, o que é insuficiente. Na mesma 

linha da falta de banheiros disponíveis, um participante do Paraná relatou que banheiros 

para os agentes são escassos e que falta banheiro feminino para as agentes utilizarem. 

Um entrevistado do Rio Grande do Sul disse que há postos de trabalho que tem 

apenas um banheiro para muitos agentes compartilharem e outros que tem um banheiro 

para apenas uma pessoa. Refletiu que essa questão marca o status e funciona como um 

espaço de desalojamento. 

  

8.1.2 Falta d’água 

 

A falta de água para utilização dos banheiros é tema recorrente dentre os 

entrevistados. Em São Paulo, por exemplo, foi relatado que a partir de um certo horário 

não se tem mais água para lavagem das mãos e para dar descarga. 

De acordo com esses participantes, algumas guaritas têm falta de água nos 

banheiros. Explicaram que os banheiros são de uso comum dos agentes, mas ao mesmo 

tempo, ninguém é responsável pela limpeza. Às vezes alguém faz a limpeza ou convoca 

um preso para a tarefa.  Relataram, também, problemas de instalação hidráulica que deixa 

os banheiros nas gaiolas sem água. 

Um participante do Amapá disse que banheiro para uso dos funcionários na 

unidade feminina é um grande problema em razão de não ter água. Completou dizendo 
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que o abastecimento de água é um problema geral das unidades e que é necessário fazer 

revezamento entre unidades para abrir os registros e permitir um rodízio no uso da água. 

Rondônia também enfrenta o problema da falta d’água nos banheiros, de acordo 

com os entrevistados, tornando impossível a utilização destes nos postos de trabalho. As 

descrições sobre as condições dos banheiros são das mais escatológicas.  

    

8.1.3 Sujidade dos banheiros 

 

Um participante do Amapá disse que os banheiros na unidade feminina não 

favorecem o servidor: são apenas dois banheiros. Um entrevistado do Amapá disse que o 

banheiro do alojamento precisa de reforma e que custaria R$4.000,00 para reformá-lo, 

mas essa verba não foi disponibilizada. 

No Amapá, de acordo com um participante, os funcionários acabam optando por 

sair da unidade e se deslocarem até suas residências para utilizar o banheiro, em razão das 

condições precárias dos banheiros das unidades. O que só é possível pois o complexo 

penitenciário se localiza na área urbana da cidade de Macapá – que é uma cidade pequena. 

Um entrevistado do Rio Grande do Sul disse que o banheiro é um problema pois 

a limpeza, a manutenção e os reparos são feitos por presos, que não tem conhecimento 

técnico em hidráulica e nem outros conhecimentos necessários. Nos banheiros dos 

alojamentos da unidade de Alta Segurança de Charqueada, chamados de senzala e 

senzalinha, a conservação dependia do trabalho coletivo e da boa vontade dos 

circunstantes, não existe ninguém com função para cuidado com manutenção e higiene. 

Não há preocupação da direção com as condições dos banheiros, depende de vaquinha e 

boa vontade dos servidores que implantaram chuveiro e ar-condicionado. Em suas 

palavras, “a direção não tem esse cuidado com o servidor, servidor é responsável por 

improvisações e ajeites”. 

Foi relatado por um participante de São Paulo, ainda, que a precariedade é grande 

a ponto de ter que levar papel higiênico de casa para utilizar no banheiro da unidade. 

São poucos trabalhos acadêmicos que se debruçaram sobre as condições 

arquitetônicas e estruturais dos espaços habitados pelos agentes penitenciários, mas, 

Monteiro também destacou a precariedade dos banheiros das unidades prisionais de 

Salvador de uso dos funcionários em sua dissertação de mestrado:  
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Alguns banheiros que tive acesso, tinham mínimas condições de uso, 
com descargas quebradas e torneiras sem funcionamento. A falta de 
água também é um fator presente. Uma das agentes que entrevistei 
relatou: “Eu quero ter o direito de fazer xixi e de beber água. Não tenho 
coragem de entrar no sanitário e tenho nojo da água. Você pode me 
perguntar porque eu não trago a minha água de casa. Mas se eu beber 
água, vou ter vontade de fazer xixi e vou ter que ir no banheiro. Então 
eu não bebo água (Depoimento de Agente: 28/05/11).409 

 

8.1.4 Síntese temática 

 

Como se vê, a questão da inadequação dos banheiros apareceu de forma intensa 

nas entrevistas, sendo que participantes de ao menos seis estados destacaram problemas 

sérios com relação a esse espaço e em nenhuma unidade federativa a questão dos 

banheiros pareceu como algo, ao menos, razoável. Os principais temas foram: número 

insuficiente, distância ou inexistência de instalações. Além da dificuldade e 

impossibilidade de deixar o posto de trabalho para ir ao banheiro, falta d’água e sujidade 

das instalações sanitárias. Além disso, a atuação, por meio de “vaquinhas” dos próprios 

agentes penitenciários para melhoria das instalações sanitárias também foi destacada.  

Vê-se que, desde a concepção das unidades até a utilização dos espaços, a questão 

dos banheiros é deixada em um plano de abandono e precariedade que desrespeitam 

direitos e necessidades básicas dos funcionários responsáveis por uma função essencial 

do estado, qual seja, a custódia de pessoas presas. Alguns casos citados revelam que desde 

o projeto de construção das unidades os banheiros não são planejados de modo adequado 

por conta das distâncias de alguns postos de trabalho e a quantidade insuficiente para 

atender a todos funcionários, bem como problemas de instalação hídrica e de rede de 

esgoto. Nos usos e utilização o problema persiste, pois não há limpeza e aquisição de 

itens como papel higiênico e sabonete para serem utilizados pelos funcionários.  

 

8.2 AMBIENTE PARA PREPARO E REALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES: COZINHA, 

REFEITÓRIO, COPA 

 

Outro tema de suma importância, especialmente considerando o regime de plantão 

adotado, na maioria dos estados de 24h, é o tema da alimentação dos funcionários. Em 

 
409 MONTEIRO, Letícia Chaves. A permeabilidade das grades na busca cotidiana pela ordem: um 
estudo sobre agentes penitenciários em Salvador – BA. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) 
– Faculdade de Ciências Humanas da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. p. 87. 
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alguns estados, as condições para isso são muito ruins. Os pontos mais importantes que 

apareceram nas entrevistas são a falta de efetivo e o impacto que isso tem para a realização 

das refeições e a localização dos refeitórios. Os temas da qualidade da alimentação e da 

condição dos ambientes também foi citada pelos entrevistados. E, por fim, outro aspecto 

importante citado pelos participantes da pesquisa foi a das melhorias realizadas nos 

espaços coletivos de alimentação pelos próprios funcionários ou pelo sindicato. 

 

8.2.1 Impossibilidade de deixar o posto de trabalho para realizar as refeições 

 

A pouca quantidade de servidores por plantão e o consequente impacto, também, 

na questão da alimentação dos funcionários, foi mencionada com mais destaque em 

Rondônia, Minas Gerais e São Paulo.  

Como o quantitativo de agentes é muito reduzido, não há possibilidade de deixar 

o posto de trabalho para dispor de uma hora de almoço, e muitas vezes não é possível 

nem sair do posto de trabalho para se alimentar, tendo que comer ali mesmo.  

O caso de Rondônia é emblemático: um entrevistado relatou que a falta de espaço 

apropriado para as refeições, aliada à falta de servidores, faz com que seja necessário 

almoçar no próprio posto de trabalho, muito rapidamente, e na companhia de moscas que 

são tão grandes que foram apelidadas pelos funcionários de “moscassauros”. No mesmo 

sentido, outro entrevistado do mesmo estado complementou que, pelos motivos já 

apresentados, os agentes almoçam em apenas 15 minutos, em pé, ou sentados apoiando a 

marmita na mão, pois não tem mesa. 

Já em Minas Gerais, esse elemento também apareceu relacionado à distância do 

refeitório com relação aos postos de trabalho. Um entrevistado disse que na unidade 

Nelson Hungria só existe uma entrada para as muralhas e para chegar no posto de trabalho 

às vezes é preciso andar 500m em um passadiço muito estreito. Como não há funcionários 

suficientes para fazer rodízio para almoço, levam bolsa com lanche. Disse que “tem que 

subir morro e atravessar um bairro”. Isso foi considerado por ele como um elemento 

importante no agravamento do estresse vivenciado na rotina prisional.  

Em São Paulo, a questão da distância do refeitório com relação aos postos de 

trabalho foi mencionada expressamente em ao menos duas situações, na Penitenciária de 

Itaí e, também, em uma Penitenciária em que um dos entrevistados já atuou, em que é 

preciso, inclusive, passar pela área externa sem qualquer proteção contra chuva. Dada a 

falta de agentes, relatou que se alimentava no próprio posto de trabalho.   
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8.2.2 Qualidade da alimentação oferecida aos agentes penitenciários 

 

No que diz respeito a má qualidade da alimentação oferecida aos agentes, 

participantes de São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Rio Grande do Sul abordaram a 

temática. 

Um participante de Minas Gerais disse que prefere levar a sua comida de casa e 

que não são todos funcionários que comem a alimentação da unidade. Contou que uma 

empresa terceirizada (Eldorado alimentação, segundo ele) preparava a comida na própria 

cozinha da unidade, mas faz 2 anos que a empresa passou a cozinhar fora da penitenciária 

a enviar “marmitex” para presos e agentes com refeições iguais para os dois grupos. De 

acordo com ele, essa comida é muito ruim.  

Um entrevistado de São Paulo relatou que os funcionários recebem a mesma 

alimentação das pessoas presas e a qualidade é muito ruim. Afirmou que “só come em 

último caso”. Também foi relatado o problema de falta de água potável para os agentes 

beberem, sendo que os agentes têm que levar água de casa.  

Um entrevistado do Rio Grande do Sul disse que, em geral, são os presos que 

cozinham para os agentes. A situação das cozinhas é problemática em vários níveis, 

segundo a sua percepção, porque em geral o preso que é escolhido para cozinhar é alguém 

que adquiriu confiança dos agentes ou está tendo problemas com a massa carcerária e 

precisa ser separado, não sendo, necessariamente, um preso que tenha conhecimento ou 

experiência prévia em cozinha. Citou o filme “Estômago” para ilustrar o problema das 

cozinhas nas unidades prisionais. Disse também que quando tem efetivo suficiente 

disponível, um agente assume o posto de fiscalização da cozinha, mas, mais uma vez, não 

é uma pessoa com conhecimento sobre preparos e acondicionamento de alimentos e nem 

sobre manutenção dos equipamentos e ambiente. Os ambientes estão sempre necessitando 

de manutenção e isso é precário, inclusive em termos de higiene. 

Com relação a má qualidade da alimentação, o Maranhão também apareceu como 

um estado problemático, mas que passou por transformação nesse quesito, segundo um 

entrevistado. De acordo com este participante, antes da implantação de cozinha específica 

para os agentes, comiam “a mesma comida podre dos presos”. 

Diferentemente, alguns entrevistados compartilharam, por sua vez, a percepção 

de que esse não é um problema que enfrentam no dia a dia profissional.  
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Na penitenciária de Caiuá de São Paulo, segundo um entrevistado, a alimentação 

e o espaço são adequados. A comida dos agentes é cozinhada na própria unidade e tem 

um refeitório para se alimentarem e uma hora de almoço. Um entrevistado de SP relatou 

que na Penitenciária de Mirandópolis a cozinha dos agentes é separada da cozinha 

destinada aos presos, mas são os próprios presos que cozinham. 

O Amapá, por sua vez, aparenta ter bons refeitórios para os funcionários, de 

acordo com os entrevistados. Segundo um dos participantes, a alimentação dos presos e 

dos agentes é terceirizada e boa. O Cadeião tem um refeitório que é “a parte mais bonita 

do Cadeião”. E na unidade feminina, o refeitório é pequeno, mas é “ok, não é ruim”. No 

anexo, tem menos estrutura, “mas é ok”, segundo um participante, sendo que o refeitório 

tem ar-condicionado, o que torna o ambiente agradável já que é um estado em que faz 

muito calor. Um entrevistado do mesmo estado disse que no refeitório é servido 

“bandejão” para os servidores e que a comida é razoavelmente boa, assim como a higiene. 

Um agente do Mato Grosso disse que a cozinha da unidade feminina destinada ao 

cumprimento de pena em regime semiaberto deveria ser separada para agentes e presas, 

mas a comida é tão gostosa e o clima entre agentes e presas é positivo, que acabam 

utilizando a mesma e comendo a mesma comida preparada pelas presas. 

Um agente do Paraná disse que a cozinha da unidade faz apenas as bebidas 

quentes, especialmente o café dos presos. No café da manhã, almoço e jantar os agentes 

recebem a mesma comida dos presos, com a diferença de que a dos presos vem em 

marmitas e a dos agentes é servida em estilo self-service. 

 

8.2.3 Ambiente para refeições 

 

Um entrevistado de Rondônia relatou que a cozinha da unidade Urso Panda foi 

construída e equipada com dinheiro dos próprios agentes, pois o projeto arquitetônico não 

tinha essa previsão. 

Um entrevistado de Minas Gerais disse que tem refeitório improvisado e que a 

unidade de Bicas II foi construída com refeitório para funcionários. Disse que a “comida 

vem boa”. 

Um entrevistado do Maranhão disse que a cozinha para os agentes “é ok”, mas a 

mobília foi comprada pelo sindicato.  

Um entrevistado do Rio Grande do Sul disse que o refeitório é similar ao de 

grandes empresas, com a diferença de que são presos que cozinham. 
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Um entrevistado da Bahia relatou que há refeitório para os agentes e que ficam 

dois funcionários no portão 4 – posto de observação do banho de sol –, enquanto outros 

dois vão almoçar, no Complexo da Mata Escura.  

O entrevistado do Distrito Federal disse que o restaurante para os agentes é 

razoável e são os presos que cozinham. No mesmo sentido, um entrevistado de 

Pernambuco afirmou que os refeitórios para os agentes são adequados. 

De acordo um entrevistado de São Paulo, a Secretaria de Administração 

Penitenciária regulamentou o intervalo de uma hora para almoço apenas em 2012.410 

 

8.2.4 Síntese temática 

 

Os temas que apareceram com relação a refeitório e alimentação dos agentes nas 

entrevistas foram: inadequação da localização e contiguidade dos ambientes que dificulta 

o deslocamento até o refeitório para a realização das refeições em razão da distância e do 

baixo quantitativo de agentes para que possam se revezar nos turnos de refeições. A 

precariedade dos espaços e qualidade da comida oferecida também são elementos 

destacados pelos entrevistados. Em alguns estados esses pontos não foram apresentados 

pelos entrevistados como problemáticos, mas outros apresentaram situações bastante 

críticas.  

Mais uma vez a importância do custeio pelos próprios agentes de condições 

mínimas para a realização de seu trabalho foi marcante. O fato dos agentes precisarem 

levar água potável para o trabalho também é um elemento que chama atenção, uma vez 

que nem o mínimo lhes é disponibilizado, como água e instalações sanitárias. 

 Depreende-se que esse é um ponto que não é unânime nas descrições pelo país 

em termos de qualidade tanto do espaço quanto da alimentação em si. Algumas situações 

muito negativas foram descritas, bem como situações positivas.  

 

 

 
410 SÃO PAULO. Secretaria da Administração Penitenciária. Resolução SAP - 91, de 24-4-2012. Dispõe 
sobre o horário e o registro de ponto dos Agentes de Segurança Penitenciária. Brasília, DF: Diário Oficial, 
25 abr. 2012. Disponível em: 
www.sap.sp.gov.br/download_files/pdf_files/drhu/leis/asp/Res_SAP_91_24.04.12-Registro-de-
ponto_ASP.pdf. Acesso em: 19 abr. 2021. 
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8.3  LOCAIS PARA DESCANSO: ALOJAMENTOS, VESTIÁRIOS, QUARTO DE 

HORA 

 

A importância da existência e qualidade dos espaços para descanso dos agentes 

reside, principalmente, no fato de trabalharem em regimes de plantões extensos, em geral 

de 24h, e desempenharem uma função que exige atenção e vigilância constante. 

 

8.3.1 Improviso de espaço para descanso em razão da inexistência de locais próprios 

 

Alguns entrevistados relataram a inexistência de espaços para descanso dos 

agentes penitenciários e soluções improvisadas durante o plantão. 

De acordo com um entrevistado do Paraná, em Foz do Iguaçu, os agentes 

colocavam um colchão no chão da sala destinada ao controle das cartas enviadas e 

recebidas pelos presos para poder descansar. Outro participante paranaense relatou que 

não existe local adequado para descanso e, por isso, costumava descansar no espaço 

destinado à visita íntima dos presos. Segundo ele, os agentes têm direito a descanso de 

três horas por plantão de 24h.  

Em sentido semelhante, um participante do Espírito Santo disse que os agentes 

tinham que improvisar para poder descansar ao longo do plantão. Utilizavam, segundo 

ele, os consultórios médicos e os ambientes destinados ao armazenamento de materiais 

de limpeza. De acordo com um entrevistado do ES, na central de monitoramento de 

alternativas penais e monitoração eletrônica a situação é a mesma: o plantão também é de 

24h de trabalho por 72h de descanso e não tem alojamento. Segundo o participante da 

pesquisa, os agentes dormem no local de trabalho da equipe administrativa ou são 

liberados mais cedo por não terem onde dormir. 

Participantes do Maranhão e Santa Catarina relataram uma situação de melhoria 

ao longo dos anos nesse quesito, pois antes não tinham espaços destinados para o 

descanso dos funcionários. De acordo com um entrevistado do Maranhão, como não 

tinham alojamentos ou quarto de hora, descansavam nos corredores. No plantão noturno, 

de acordo com ele, faziam rodízio em que cada dupla vigiava por duas horas e os demais 

descansavam. Eram seis agentes para um pouco mais de 100 presos no plantão noturno e 

se organizavam da seguinte forma: o plantão começava meia noite, dois agentes ficavam 

de vigia da meia noite até às 2h, outros dois das 2h às 4h, e outra duplas das 4h às 6h. 
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O entrevistado de Santa Catarina disse que, em 2008, descansavam juntando dois 

bancos de madeira e colocavam um colchão que ficava exposto o dia todo na galeria. 

De acordo com os entrevistados, São Paulo não tem alojamentos, provavelmente 

por seguir o regime de 12h/36h de plantão e não 24h/72h como os demais estados 

participantes. Mas, tem vestiários.  

Um entrevistado do Amapá disse que não tem local adequado para agentes 

guardarem seus pertences, não são suficientes e nem em bom estado e que na unidade 

feminina sequer existe esse espaço. 

De acordo com um entrevistado do ES, faz apenas dois anos que começaram a 

fazer instalações adequadas para os agentes, como alojamentos e banheiros. Segundo ele, 

no CDP de Aracruz tem local para os agentes guardarem seus pertences, alojamento, 

refeitório e espaço para atividade física. 

 

8.3.2 Adequação do espaço para descanso 

 

Situações de precariedade nos alojamentos apareceram com frequência nas 

entrevistas, mas algumas situações de boas condições também foram citadas pelos 

participantes da pesquisa. 

A questão dos alojamentos apareceu de modo sério no Rio Grande do Sul, com 

falta de camas para atender a todos os profissionais. Além disso, o entrevistado relatou 

que cabe a cada agente levar seu próprio lençol e toalha. De acordo com um agente 

entrevistado, em uma unidade em que trabalhou há dois alojamentos para agentes, sendo 

um para 60 pessoas e outro para 15. E essa diferença de capacidade acaba por gerar 

disputas entre os colegas sobre quem ficará em cada um deles. Além disso, o fato de o 

alojamento destinar-se ao atendimento de tantas pessoas produz desconfortos sobre as 

regras de convivência dos espaços. Esses alojamentos eram utilizados pelos agentes que 

moram em outra cidade e seguiam o regime de plantão de 24h de trabalho por 24h de 

descanso. Assim, aqueles que moravam em cidades distantes passavam o dia de folga no 

alojamento.  

Entrevistados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Amapá relataram que os 

alojamentos de algumas unidades prisionais são mistos para as agentes femininas e 

agentes masculinos.  

Participantes de quatro unidades federativas e do Sistema Penitenciário Federal 

destacaram condições negativas nos espaços de descanso ou troca de roupa dos 
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funcionários. Foi o caso de São Paulo, em que um entrevistado relatou que a qualidade 

do vestiário na unidade em que trabalha é muito ruim. No Mato Grosso do Sul, segundo 

um entrevistado, há apenas um banheiro no alojamento misto.  

Os participantes de Rondônia disseram que o espaço é muito pequeno e não tem 

camas. Segundo eles, o alojamento é muito decadente, é coletivo e totalmente degradante, 

sendo necessário fazer revezamento à noite e colegas se deitarem no chão por falta de 

camas e espaço. Complementaram que não existe local adequado para fazer sua higiene 

pessoal.  

O participante do Distrito Federal disse que os alojamentos são pequenos, escuros 

e que o sindicato ajuda com as reformas para melhorar a qualidade. Um entrevistado do 

Espírito Santo disse que o alojamento era muito quente e o banheiro situa-se na área 

externa. Disse, também, que o alojamento não tem segurança, não tem portaria 

organizada. Nas suas palavras, “é terra de ninguém”. Relatou que, na pandemia da 

COVID-19 em 2020, metade dos funcionários dormiam no alojamento e a outra metade 

no setor administrativo, “para evitar aglomeração”. 

Um participante do Sistema Penitenciário Federal disse levar colchão de melhor 

qualidade para utilizar nos momentos de descanso do seu plantão, bem como travesseiro, 

lençol e toalha. 

Participantes de outros estados relataram condições melhores. Um entrevistado do 

Paraná relatou que os agentes fizeram “vaquinha” para instalar geladeira e piso no 

alojamento da Penitenciária Estadual de Londrina e que conseguem fazer revezamento 

durante o plantão para descansar. Outro entrevistado paranaense, relatou que o 

alojamento do grupo especial armado tem melhores condições do que dos agentes do 

plantão, sendo que o espaço destinado ao grupo especial tem ar-condicionado, melhor 

sistema de ventilação e iluminação.  

Um agente da Bahia disse que o Complexo da Mata Escura tem alojamento para 

descansarem no plantão de 24h.  Um entrevistado do MS relatou que o alojamento do 

Presídio de Naviraí é muito bom, “parece um hotel” e foi modelado por iniciativa do 

diretor geral. 

Um participante paulista relatou que, em uma penitenciária em que trabalhou, a 

área de descanso dos agentes não tem bancos para todos, mas a área é agradável, um 

quiosque onde podem se deitar, ler e relaxar na hora do almoço. 

Um entrevistado do Maranhão disse que o alojamento para os agentes é “ok”. E 

outro participante do mesmo estado disse que hoje os alojamentos contam com instalação 
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de ar-condicionado e chuveiro. De acordo com um entrevistado de Pernambuco, os 

alojamentos para os agentes são adequados. 

De acordo com um entrevistado do Amapá o alojamento do Cadeião era de 

madeira, mas hoje é de alvenaria, o que por si só já torna as condições muito melhores. E 

outro entrevistado do Amapá disse que o alojamento é climatizado com beliches e que o 

colchão é bom – o mesmo oferecido para as pessoas em privação de liberdade. 

O entrevistado de Santa Catarina disse que hoje existem alojamentos masculinos 

e femininos e que os novos projetos arquitetônicos contemplam espaços para os agentes. 

De acordo com um participante do Espírito Santo, a Diretoria Geral faz mudanças 

necessárias e reformou o alojamento para que ficasse em condições adequadas. Citou 

como exemplo a melhoria na estrutura do alojamento do CDP que era muito quente, 

“insuportável”, e ficaram “mais dignos”. Também exemplificou com a construção de 

alojamentos femininos nas unidades de Cariacica e Tucum, capitaneada pelos Diretores 

Gerais. 

 

8.3.3. Síntese temática 

 

As discussões trazidas pelos entrevistados no que diz respeito a espaços 

destinados a descanso dos agentes penitenciários focalizaram com maior ênfase a 

existência ou não desses locais e a qualidade das instalações, quando existentes. 

Destacaram as modalidades de improviso adotadas pelos agentes para poderem descansar 

nas unidades em que não tem espaço próprio para esta finalidade.  

A qualidade dos espaços foi discutida pelos entrevistados, e pode-se notar uma 

grande diferença entre unidades federativas com condições muito ruins e outras com 

condições adequadas. Destacaram também o impacto de melhorias promovidas pelos 

próprios agentes ou pelo sindicato ou associação para incremento do bem-estar dos 

funcionários.411 Como nos demais casos tratados nos tópicos antecedentes, recursos do 

 
411 Este elemento também foi destacado por Monteiro, no que diz respeito aos alojamentos das unidades 
prisionais de Salvador e por Sarmento, com relação a unidade CRFMJM da Paraíba. (MONTEIRO, Letícia 
Chaves. A permeabilidade das grades na busca cotidiana pela ordem: um estudo sobre agentes 
penitenciários em Salvador – BA. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Faculdade de 
Ciências Humanas da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. p. 87; SARMENTO, Virgínia 
Alves. Análise do curso preparatório para agentes de segurança penitenciária femininas e sua relação 
com a formação em direitos humanos. 2014. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos) – 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. p. 143).  
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patrimônio pessoal dos funcionários e dos sindicatos foram mobilizados para suprir 

deficiências. 

O cansaço prejudica, além do bem-estar dos agentes e o impacto em sua saúde 

mental e física, a própria execução das atividades de que exigem que se fique em estado 

de alerta, em atenção e vigilância o tempo todo.   

 

8.4 POSTOS DE OBSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA UNIDADE: GUARITAS E 

MURALHAS  

 

A questão das muralhas e guaritas foi um tema abordado com frequência pelos 

participantes. Em geral, as condições são ruins ou são espaços inexistentes, o que, na 

visão dos participantes, compromete a segurança da unidade e a possibilidade de 

realizarem um bom trabalho. 

Os comentários se centraram em dois aspectos principais: as condições para 

efetivação da segurança e para o bem-estar dos agentes penitenciários. 

 

 8.4.1 Condições de segurança das guaritas e muralhas 

 

Um entrevistado de Rondônia relatou que o Centro de Ressocialização de 

Ariquemes não tem muralha, é cercado por alambrado que em suas palavras, parece um 

“cercado de galinheiro”. Já na Penitenciária Urso Panda há muro e torre de vigilância, 

razão pela qual ele faz a opção de trabalhar apenas nesta unidade, por se sentir mais 

seguro. A proteção é precária nas unidades em que a contenção é realizada por um 

alambrado porque, segundo ele, são protegidas por pouca serpentina e os presos 

conseguem visualizar o que se passa fora da unidade, o que, em sua visão, transforma em 

um modelo que não é seguro para a realidade penitenciária dos estados brasileiros, é uma 

realidade importada dos Estados Unidos. Segundo um participante de RO, os agentes 

fizeram cota para melhorar algumas guaritas do presídio de Urso Branco.  

Contudo, de acordo com outro participante de Rondônia, a Penitenciária Urso 

Branco tem um muro alto, embora as guaritas estejam sucateadas. Relatou que os agentes 

fizeram cota para melhorar algumas guaritas, mas destacou diversos problemas de 

segurança, como o fato de não haver zona de segurança que distancie a circulação regular 

da cidade do perímetro da unidade prisional. Disse que o muro fica muito perto do 
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alambrado, o qual, por sua vez, está muito perto das celas. Complementou informando 

que as guaritas que existem ficam desguarnecidas por falta de efetivo. 

Segundo um participante da Bahia, o Complexo da Mata Escura não é guarnecido 

por uma muralha, sendo cercado apenas pela mata. Cada unidade do Complexo é 

circundada por uma muralha individual.412  

Um entrevistado de Minas Gerais disse que na Penitenciária Nelson Hungria só 

existe uma entrada para as muralhas e para chegar no posto de trabalho, às vezes, é preciso 

andar 500m em um passadiço muito estreito. Ressaltou que a estrutura é muito degradada 

em sua parte estrutural, sendo que o passadiço já caiu uma vez. Completou afirmando que 

não há efetivo suficiente para cobrir todas as guaritas e, por isso, ficam com pontos sem 

a observação de agentes. 

De acordo com um participante de Pernambuco, as guaritas não cumprem a função 

de resguardar a segurança, pois, segundo ele, são muito frágeis: “não aguentam uma bala 

de fuzil e as escadas de acesso são perigosas”. Além disso, o gerador serve para abastecer 

apenas a parte interna da unidade e não as muralhas, o que aumenta a vulnerabilidade em 

caso de falta de energia. Explicou que, em geral, quem faz a segurança nas guaritas no 

estado são policiais militares aposentados. Citou como modelo positivo guaritas de São 

Paulo com vidro blindado e ar-condicionado.  

Um entrevistado do Amapá explicou que as guaritas que se localizam na muralha 

são cobertas com telhas de barro, com quadrado de concreto armado para segurança dos 

agentes e tem uma cadeira alta para terem boa visibilidade. Segundo outro participante, 

os agentes ficam armados vigiando o banho de sol a partir das guaritas do Cadeião.  

No Mato Grosso, segundo um entrevistado, foram os próprios agentes que 

construíram uma guarita a partir de “vaquinha”, porque o estado não oferece. De acordo 

com ele, os agentes vão se acostumando com essa forma de adaptação e começam a achar 

natural. 

 
412 De acordo com Monteiro, o Complexo da Mata Escura é composto por oito unidades: “Penitenciária 
Lemos Brito - PLB (1951), Conjunto Penal Feminino - CPF (1990), Centro de Observação Penal - COP 
(1992), Central Médica Penitenciária - CM (1993), Unidade Especial Disciplinar - UED (2005), Cadeia 
Pública– CP (2010), Presídio Salvador (1976) Conjunto Penal Masculino de Salvador – CPMS (2017), este 
último administrado em regime de cogestão. À entrada principal do Complexo, existe uma guarita e muro, 
protegida por agentes de segurança privada e também por agentes penitenciários, entretanto, a muralha não 
abarca toda a extensão do Complexo que fica vulnerável à entrada de pessoas que transpassem o matagal 
que separa as unidades dos bairros vizinhos.” (MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente 
Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências 
Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. 
p. 48). 
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Apenas no Rio Grande do Sul e no Paraná – um entrevistado de cada estado –

destacaram condições positivas no que diz respeito à presença de muralhas e segurança. 

O participante gaúcho relatou que os muros da unidade de Alta Segurança de Charqueadas 

é muito alto e dá a sensação de que se está fora dos olhares da sociedade, que não quer 

ver o que se passa lá dentro. E um entrevistado do Paraná relatou que a Penitenciária 

Estadual de Londrina é modelo de segurança e tem muralha muito alta. 

  

8.4.2 Condições de trabalho nas guaritas e muralhas 

 

De acordo com um entrevistado da Bahia, as guaritas do Complexo da Mata 

Escura são descobertas, o que prejudica o bem-estar para a realização adequada da função 

de vigilância devido ao impacto do clima. 

Segundo um entrevistado de Minas Gerais, as condições de trabalho na muralha e 

guarita da Penitenciária Nelson Hungria são as piores possíveis. Os agentes urinam nas 

partes em que o muro está quebrado –  já que não há banheiro próximo e nem colega para 

o render, conforme explanado em tópico anterior. No mesmo sentido, levam bolsa com 

lanche, porque é muito longe para ir até a portaria onde tem geladeira e micro-ondas. 

Outro participante mineiro complementou essa descrição e disse que a muralha da 

Penitenciária Nelson Hungria é péssima, não tem água potável disponível e nem banheiro, 

nas suas palavras “não tem o básico para o ser humano”. Disse que os vidros estão 

quebrados, e, por essa razão, passam frio e os agentes se molham com as chuvas, fazendo 

com que seja necessário abrir o guarda-chuva.  O entrevistado ressaltou que apesar dos 

agentes terem assumido, com recursos próprios, diversas melhorias na unidade, 

especialmente ligadas ao bem-estar dos profissionais, como geladeira e micro-ondas, não 

assumiram os custos de melhorias nas guaritas e muralhas, porque, segundo ele “não 

podemos colocar vidro na muralha, pois não podemos pagar para trabalhar”. Interessante 

destacar, que mesmo com essas péssimas condições, esse entrevistado prefere trabalhar 

nesse posto de trabalho por não ter contato direto com os presos. 

Em Pernambuco, a situação é similar, de acordo com um participante: as guaritas 

são pequenas e mal cabem os agentes que ficam apertados.   

No Amapá, os agentes que trabalham nas guaritas não têm problemas com relação 

ao calor, de acordo com um entrevistado, pois há um ventilador grande e, também, é bem 

ventilado em razão da altura, mas, destacou, que não tem banheiro. Contudo, explicou 

que os agentes fazem revezamento neste posto de trabalho, e por isso a questão da falta 
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de banheiro não gera impacto muito grande, já que cada um fica por apenas duas horas 

na guarita. É necessário levar a própria garrafa de água, pois lá não existe acesso a um 

bebedouro ou mesmo a torneira. Mas, a percepção de outro entrevistado do mesmo estado 

é diversa, afirmou que as guaritas não têm conforto mínimo para os agentes, nas suas 

palavras “não tem nada”. 

 

8.4.3 Síntese temática 

 

A temática das condições de segurança e de trabalho das guaritas e muralhas 

apareceu, em geral, com sentido crítico, tanto no aspecto da segurança quanto do conforto 

e possibilidade de exercício digno da profissão. São postos de trabalho essenciais na 

perspectiva securitária e de vigilância – funções que devem ser exercidas pelos agentes 

prisionais –, mas que não oferecem condições mínimas para que sejam executadas de 

maneira adequada, pois falta visibilidade, efetivo e proteção para os profissionais que 

ocupam esses postos. Algumas melhorias foram realizadas com investimentos dos 

próprios funcionários.  

A exceção ficou com participantes do Rio Grande do Sul e do Paraná que 

destacaram elementos positivos. 

 

8.5 PORTARIA 

 

Com relação a portaria das unidades, os entrevistados pouco falaram. De acordo 

com participantes do Maranhão e da Bahia, os grandes complexos prisionais contam com 

uma portaria comum para todo Complexo, não sendo uma portaria por unidade. No caso, 

foram citados por eles o Complexo da Mata Escura (BA) e o Complexo de Pedrinhas 

(MA).413 De acordo com esse participante, isso é positivo, pois melhora a acessibilidade 

com aparelho de Raio X e detectores de metal modernos, já que não se teriam recursos 

para instalar esses equipamentos em cada unidade. 

Segundo um entrevistado do Mato Grosso, todas as unidades só contam com uma 

portaria frontal, para dificultar fugas. Mas, para ele, isso vulnerabiliza muito a posição 

dos agentes, pois não existem rotas de fuga em caso de emergência, como incêndio, 

 
413 O Complexo de Pedrinhas comporta cinco unidades: Cadete, Central de Custódia de Presos de 
Justiça (CCPJ), Pedrinhas, Penitenciária de São Luís 1 (PSL 1) e Penitenciária de São Luís 2 (PSL 2). 
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motins ou rebeliões. Explicou que os últimos postos de trabalho são mais perigosos, nesse 

sentido. 

  De acordo com um entrevistado de Minas Gerais, a portaria é um dos postos mais 

estressantes de trabalho, pois tem que lidar com visitas e advogados, “todo tipo de 

público” e tem que revistar os funcionários e o público externo. Outro entrevistado 

mineiro explicou que há duas portarias na Penitenciária Nelson Hungria: na Portaria 1, os 

agentes utilizam armamento letal (fuzil) e são três ou quatro agentes no posto de trabalho. 

E, na Portaria 2, ficam dois agentes responsáveis por fazerem as revistas. 

Reis e Lourenço apontam para a importância estratégica da portaria em razão de 

ser o ponto em que todos e tudo que ingressa na unidade prisional passam:  
 
[...] a portaria é um local de exercício profissional estratégico na prisão: 
é por esse local que tudo e todos cruzam na prisão e, portanto, o cuidado 
e a vigilância por parte dos agentes têm que ser redobrados. Ao mesmo 
tempo, esse posto de trabalho já foi, na história das prisões, alvo de 
atentados diversos, efetuados por pessoas que buscavam, por exemplo, 
o resgate de colegas presos. Daí o grande risco para funcionários que 
exercem suas atividades na portaria. Armas de fogo ou armas brancas, 
além de outros objetos e substâncias proibidos no interior do cárcere, 
ingressam, eventualmente, a partir dela. (LOURENÇO, 2010: 112).414 

 

8.5.1 Síntese temática 

 

O tema das portarias não foi muito discutido nas entrevistas, apareceu de modo 

incidental para observar que, no caso da Bahia e do Maranhão, há apenas uma portaria 

para todo um grande complexo penitenciário, e, também, comentar aspectos de 

segurança, como no Mato Grosso, em que o entrevistado disse que o fato de haver apenas 

uma portaria na unidade, ao mesmo tempo em que dificulta fugas por parte dos presos, 

vulnerabiliza os agentes por não ter rota de escape alternativa em caso de emergência. 

Mais uma vez, esse elemento revela que os agentes se veem em uma posição de 

vulnerabilidade e risco e sem possibilidade de se defender, a forma como as unidades são 

concebidas e, também, como os espaços são utilizados não lhes confere alternativas para 

sua proteção e o exemplo da falta de saída de emergência é exemplar nesse sentido. 

 

 
414 REIS, Marisol de Paula. Entre o Poder e a Dor: representações sociais da corrupção e violência no 
Sistema Penitenciário de São Paulo. 2012. Tese (Doutorado em Sociologia) — Universidade de Brasília, 
Brasília, 2012. p. 200. 
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8.6  POSTOS DE OBSERVAÇÃO: GAIOLA, NAVE, VIÚVA 

 

O principal elemento de destaque nas entrevistas com relação aos postos de 

observação foi o calor dos ambientes e os pontos cegos ou dificuldade de vigilância, a 

partir deste posto de trabalho, em razão da baixa quantidade de agentes disponíveis e a 

grande quantidade de pessoas presas.  

Dois entrevistados de São Paulo compartilharam a observação de que, nas 

unidades em que trabalharam, as gaiolas lacradas de vidro com visibilidade para os 

pavilhões eram muito quentes. Um dos participantes descreveu a gaiola de um Centro de 

Detenção Provisória em que trabalhou como tendo uma porta para os pavilhões e duas 

outras portas que davam acesso para a cela de castigo e de seguro e com visibilidade para 

os pavilhões através de vidro. Com relação a ventilação, havia apenas uma “ventana” de 

“um palmo de altura” em cima de cada pavilhão para ventilação do ambiente.  

Em comparação com essas estruturas fechadas por vidro, apareceu em uma 

entrevista a avaliação de que que as gaiolas das unidades compactas são espaçosas e não 

têm paredes, apenas grades para fazerem a separação entre o ambiente de observação dos 

agentes e o pavilhão, o que o deixa muito mais ventilado. 

Na Penitenciária Feminina de Santana, de acordo com um entrevistado, há um 

grande corredor que dá acesso de um pavilhão para outro, chamado de radial. E tem a 

“cruzeta” que é a “gaiola” que fica no 1º andar e dá acesso tanto pelo lado par quanto pelo 

ímpar. O deslocamento das presas é sempre por esse portão. A cruzeta é bem ventilada, 

mas sempre nos extremos: muito calor ou muito frio.  

Em Rondônia, a questão do calor e falta de estrutura para a gaiola também foi 

mencionada. Um entrevistado explicou que o posto de observação, na realidade, era 

aberto e contava apenas com uma cobertura. Os agentes, por meio de cotas e “vaquinhas”, 

fecharam com vidro e climatizaram o ambiente. As cadeiras que utilizam são, na 

realidade, retiradas da escola dos presos. Quando os presos estão no banho de sol 

conseguem ver os agentes. Esse espaço que os próprios agentes adaptaram é chamado por 

eles de “chopp de quatro” em referência a um bar que costumam frequentar, explicou. O 

outro posto de trabalho de vigilância da carceragem que se destina aos presos em seguro, 

LGBT, idosos e laborais também foi construído pelos próprios agentes que apelidaram 

esse posto de trabalho de “RDD”, apesar de não seguir esse modelo de cumprimento de 

pena. De acordo com ele, construíram uma base contraditória com padrões de segurança, 

pois é no final da unidade, sem rota de evacuação em caso de rebelião. 
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Um agente da Bahia disse que o “portão 4” é o portão de vigilância e observação 

do banho de sol. Ele é de grade e tem um teto, mas como passavam muito calor os agentes 

instalaram um ventilador para amenizar e, no inverno, a temperatura “fica ok”. 

Explicou que ficam quatro agentes por plantão para vigiar todas as galerias e, 

destacou, que há pontos cegos. Outro entrevistado complementou que as câmeras não 

funcionam. Disse que à noite fica só um agente de plantão nesse posto. Relataram que 

anteriormente os agentes ficavam dentro do pátio, mas depois de situações em que os 

agentes sofreram agressões e até assassinatos, passaram a fiscalizar o banho de sol apenas 

a partir do portão 4 – que tem um grande problema de visibilidade. 

Já em Minas Gerais, de acordo com um entrevistado, na penitenciária Nelson 

Hungria fica apenas um agente de plantão na gaiola, mesmo durante o dia. De acordo 

com ele, a gaiola fica dentro do pavilhão como se fosse uma cela a mais. Em outra 

unidade, no CERESP Betim, segundo um entrevistado, há uma gaiola responsável pela 

vigilância de 250 presos, que habitam uma galeria. Apenas um agente é responsável por 

essa observação. Se algum preso precisa sair da galeria, é necessário acionar um colega 

via rádio para apoiar a ação. Para acessar essa gaiola é necessário entrar no pátio. 

Explicaram que o agente que está na gaiola também é responsável por fazer as anotações 

de ocorrências, de trânsitos, de verificar alimentação, ou seja, há bastante trabalho, já que 

é o único responsável por todas as demandas que surgem no pavilhão. 

Um outro entrevistado de SP relatou que no CDP em que trabalhou, a rotina era 

bastante intensa. Só tinha uma “gaiola” e todos os agentes “zeladores de pavilhão” 

ficavam juntos: o tempo todo tinha preso entrando e saindo, “revistava preso sem parar”. 

E isso era positivo porque dava um bom espírito de grupo entre os agentes que se 

apoiavam e se ajudavam. Essa unidade era organizada em 4 pavilhões e a “gaiola” na área 

central. Então todas as movimentações passavam por ali.  

  

8.6.1 Síntese temática 

 

Os principais elementos destacados pelos entrevistados sobre os pontos de 

observação dos pavilhões foram o calor e a falta de efetivo para dar conta de todo o 

trabalho. Também observaram que foi preciso fazer uso de recursos do patrimônio pessoal 

dos agentes para introduzir melhorias, especialmente com relação a climatização e 

proteção contra chuvas. Contudo, o mais importante foi o sentimento de abandono, o 

medo e o mal-estar psicológico de quem sente estar em grande risco, mas que não pode 
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contar com ninguém. Para completar, necessitam do emprego para sobreviver, então se 

encontram em uma posição sem saída e sem esperança de que a situação irá se transformar 

positivamente. Esse drama é real. 
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CAPÍTULO 9: OS ESPAÇOS DE USO COMPARTILHADO ENTRE 

AGENTES PENITENCIÁRIOS E PESSOAS 

PRIVADAS DE LIBERDADE 
 

Esta seção destina-se a apresentar os dados produzidos no que diz respeito às áreas 

e espaços prisionais destinados a convivência e habitação das pessoas em privação de 

liberdade, partindo do pressuposto de que todas essas áreas são também de circulação de 

agentes prisionais, responsáveis pela custódia e por prestar a assistência às pessoas presas, 

ou seja, este capítulo, pelo viés da arquitetura e do uso dos espaços, tratará do espaço 

dramatúrgico e da interação entre os agentes e pessoas presas, como atores.  

As cenas carcerárias desenrolam-se nos diferentes espaços, sendo que, em regra, 

a possibilidade de atuação, relação, interação é bastante influenciada e mediada pelos 

espaços específicos destinados àquelas finalidades.  

Como exemplo, cita-se que as atividades educacionais ocorrem apenas nas salas 

destinadas para tal finalidade, bem como o banho de sol só ocorre nos pátios delimitados 

para tal. Conhecer esses espaços a partir da perspectiva dos agentes prisionais permite 

ampliar a compreensão sobre o mundo carcerário, em que as cenas desenrolam-se nos 

espaços dramatúrgicos ali existentes.  

Contudo, quando se trata de sistema prisional, se está tratando de muitas faltas – 

às vezes até mais do que presenças. E ter um olhar que inclua as faltas, tanto de espaço 

quanto de pessoas, quanto de estrutura e qualidade mínima de equipamentos, se faz 

fundamental para uma análise crítica e não ingênua da realidade. Por isso, as faltas 

constituem elemento central que permeiam o trabalho e, também, são consideradas como 

elemento de influência para as relações, interações, encenações e vivências possíveis e 

realizáveis nesses ambientes cenográficos. 

Necessário resgatar que, para os fins desta análise, a arquitetura é relacional e que 

o ambiente carcerário opera tal qual o espaço dramatúrgico nas peças de teatro, ou seja, 

as edificações e suas condições não são apenas importantes para o estabelecimento das 

dinâmicas prisionais, mas, mais do que isso, operam como protagonistas nas cenas 

carcerárias, com status de corresponsabilidade pelo desenrolar das dinâmicas. É nesse 

sentido que os dados produzidos no que diz respeito aos espaços de uso compartilhado 

serão apresentados em estreito diálogo com as dinâmicas, rotinas, procedimentos e 

atuação dos atores situados no mundo intramuros – que serão mais detalhadas no próximo 
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capítulo. Não é possível pensar nas relações entre agentes penitenciários e pessoas em 

privação de liberdade sem um olhar detido para os espaços, suas condições, funções, usos 

e processos de transformação. Adiciona-se aqui a importância das ausências, faltas e 

falhas, bem como as maneiras e arranjos para suprimi-las, driblá-las e conviver com elas, 

muitas vezes sabendo que nunca serão superadas. 

As normativas, tanto do CNPCP quanto a própria LEP, estabelecem critérios 

construtivos mínimos para as unidades prisionais de modo a possibilitar que os direitos 

das pessoas presas materializem-se, conforme já discutido em capítulo próprio. Contudo, 

a palavra dos entrevistados escancara o elevado grau de distanciamento das questões 

estruturais e projetivas se observadas sob uma ótica de respeito e promoção de direitos, 

respeito à dignidade humana e busca da reintegração social.  

 

9.1 PÁTIO DE SOL 

  

Com relação ao banho de sol e ao espaço em que ele ocorre, os principais temas 

que surgiram na pesquisa de campo foram as condições dos espaços, sua destinação e a 

possibilidade e condição para realização da vigilância do banho de sol das pessoas presas, 

com estreita correlação com o baixo efetivo de agentes e a superlotação das unidades 

prisionais. 

 

9.1.1 Condições e uso dos pátios 

 

Um entrevistado de São Paulo relatou que há unidades com banheiro e chuveiro 

no pátio.  

Um entrevistado do Paraná relatou que o fato da unidade de Foz do Iguaçu, por 

exemplo, ser cercada por alambrado e não muralhas, permite que “os presos vejam o 

verde e sintam o vento”, o que proporciona maior sensação de liberdade. 

Segundo um entrevistado do Paraná, a cobertura do pátio é feita por telas, para 

evitar arremessos de objetos ilícitos para dentro da unidade, mas em dias de chuva 

suspendem o banho de sol “para evitar acidentes”. Os presos têm direito a banho de sol 

três vezes por semana; nos dias em que não exercem o direito de banho de sol, ficam 

restritos às celas com leituras e televisão.  
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Um agente do Espírito Santo disse que os agentes que fazem plantão no banho de 

sol ficam o dia todo sem ir ao banheiro debaixo de sol, principalmente nas unidades de 

regime fechado e Centros de Detenção Provisória.  

Em diversas entrevistas, foi citado que os pátios são também os espaços 

destinados à visitação, como em São Paulo, tema que será mais adiante apresentado em 

tópico específico. 

 

9.1.2 Vigilância do banho de sol 

 

Este é um dos tópicos que mais chama atenção na pesquisa. Declaradamente, a 

execução penal tem por objetivo assegurar a segurança das unidades prisionais por meio, 

dentre outros, da vigilância das pessoas em privação de liberdade. Contudo, os dados 

produzidos com relação à vigilância do momento de banho de sol apontam para um 

discurso que não tem sustentação fática na experiência relatada pelos agentes prisionais 

entrevistados. A fragilidade da observação do momento de convívio diário entre um 

grande volume de pessoas presas é desconcertante para um estado que diz privilegiar o 

controle daquelas pessoas que foram privadas de sua liberdade. 

A questão dos pontos cegos apareceu de modo intenso em uma entrevista com um 

agente baiano. Segundo ele, na Cadeia Pública de Salvador há dois pátios destinados ao 

banho de sol separados por um muro, contudo, a partir do posto de observação só é 

possível visualizar um dos pátios, ao passo que os presos têm acesso livremente para os 

dois lados.415 Complementou, ainda, que a segurança está fragilizada porque os presos 

não são revistados antes de irem para o banho de sol; o procedimento consiste em uma 

revista rápida nas celas antes e depois do banho de sol para ver “se tem algum buraco”. 

Em suas palavras, fazem o procedimento “o mais breve possível”. Relatou, ainda, que o 

pátio alaga quando chove, e, por isso, os presos ficam sem banho de sol nessas ocasiões.  

Em Rondônia, de acordo com um participante, não é possível visualizar toda a 

quadra em que os presos realizam a atividade de banho de sol a partir do posto de 

 
415 “Segundo os agentes, até 2000, existiam postos de trabalho dentro dos pavilhões, e os agentes 
penitenciários em Salvador permaneciam no pátio de dia e de noite (à noite, em um revezamento a cada 
duas horas). Após esse período, marcado por muitos conflitos, em que aconteceram rebeliões e inclusive 
mortes de agentes, os agentes saíram do pátio e o posto mais perto, nesta unidade, é o que se chama “portão 
4”, uma região na entrada do pátio, protegida por grades, em que é possível visualizar, na unidade em 
questão, o pátio e as celas (no prédio principal, existe um muro no meio do pátio que impede a visibilidade 
para o pátio 2).” (MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a 
vulnerabilidade e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 139). 
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observação. Por esse motivo, realizam o procedimento de revista dos presos antes de irem 

para o banho de sol, que ficam sem camisa como forma de dificultar que escondam 

objetos proibidos. Existem câmeras de vigilância e um agente designado para observar as 

imagens das câmeras, mas, segundo relatou, fazia seis meses que havia caído um raio e 

quebrado o sistema e até o dia da entrevista não havia sido feita a manutenção.  

Um entrevistado de Minas Gerais relatou que os presos só podem ter acesso ao 

banho de sol se estiverem sem camisa. Essa regra tem o objetivo de dificultar que 

escondam objetos que não sejam permitidos. Para que possam ir ao banho de sol, os 

agentes fazem “revista completa” nos presos, com as pessoas presas ficando nuas, mas, 

ao término do banho de sol e retorno para as celas, não passam por nova revista.  

De acordo com um entrevistado do Paraná, apenas em uma unidade é possível ter 

uma boa visibilidade para o pátio a partir dos postos de observação localizados no 

“quadrante” e em cima. Mas, em geral, não é possível visualizar todo o pátio a partir dos 

postos de trabalho destinados a essa finalidade.  

Nesse sentido, o Cadeião do Amapá também tem sérios problemas de visibilidade 

e pontos cegos. Segundo um entrevistado do estado, a unidade foi planejada para ser uma 

colônia penal agrícola e não uma penitenciária e, por esse motivo, foram realizadas 

adaptações para que pudesse ser utilizado como penitenciária, mas muitas fragilidades no 

quesito segurança não foram superadas. Citou como exemplo justamente o local 

destinado ao banho de sol. Disse que os presos “ficam soltos em um campo imenso entre 

a muralha e o pavilhão” e os agentes vigiam a partir da guarita, mas tem muitos pontos 

cegos porque não é pensado para ser penitenciária. Fazem a vigilância do banho de sol a 

partir da guarita, armados. Fez, ainda, uma comparação com São Paulo em que, na sua 

visão, o preso “sai pra dentro” para o pátio de banho de sol, já que o pátio é interno.  

Um entrevistado de São Paulo contou que, antigamente, os agentes ficavam dentro 

do pátio durante o banho de sol, mas os próprios agentes reivindicaram alteração neste 

procedimento em razão de considerarem muito perigoso, já que poderiam ser pegos como 

reféns ou sofrerem agressões. Com a alteração, os agentes não entram no pátio enquanto 

os presos estão no banho de sol, para resguardar sua própria segurança e integridade 

física: a observação se dá através de “janelões” ou das gaiolas.  

Um agente do Paraná relatou que antes da rebelião de 2015 os agentes ficavam na 

guarita de sol localizada no terceiro andar, que não era coberta, observando o banho de 

sol. Agora, é o grupo armado que faz essa vigilância e os agentes não têm mais contato 
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com preso. É um posto de trabalho mais tranquilo, mas, ao mesmo tempo, de maior 

vulnerabilidade.  

 No mesmo sentido é a descrição dos agentes entrevistados por Monteiro, com 

relação a uma unidade prisional na Bahia:  
 

O que os agentes antigos reportam é que, estar no pátio, apesar da 
vulnerabilidade, proporcionava um outro conhecimento das dinâmicas 
do pátio, eles sabiam mais o que acontecia no dia a dia, e uma outra 
relação com os presos “a gente tinha mais moral (Diário de Campo)”. 
Naquela época, apesar do impacto sobretudo inicial, especialmente 
porque os agentes entravam sem formação, sem nenhum tipo de preparo 
para a função, era necessário enfrentar esta realidade de uma maneira 
muito mais crua e direta, pois não existia barreiras físicas entre os 
presos e os agentes. Era necessário encarar o pátio frente a frente e cada 
um estabelecia suas formas de relação.416 

 
Segundo um entrevistado do Amapá, os agentes ficam dentro do pátio de banho 

de sol sem nenhuma separação com relação às presas, na unidade feminina. Desta forma, 

de acordo com ele, evitam muitas situações de briga, troca de ilícitos, e, principalmente, 

fugas – que é o principal objetivo, em sua opinião. O banho de sol ocorre em uma quadra 

pequena sob a observância de duas agentes femininas e um agente masculino. No mesmo 

sentido, um participante do Espírito Santo disse que os agentes não ficam separados por 

grade, ficam, em suas palavras, “em contato mesmo”. 

 Outro elemento que diz respeito a observação do banho de sol apresentado por 

alguns entrevistados é a possibilidade de sentir o clima da cadeia e, dessa forma, 

antecipar-se às situações.417  

   

9.1.3 Síntese temática 

 

Neste tópico, as discussões centram-se na vigilância do banho de sol para garantia 

da segurança da unidade prisional e nas condições desses espaços. Viu-se que os pontos 

cegos e a pouca possibilidade de observação do banho de sol é um problema apontado 

por diversos entrevistados e, no caso em que a vigilância direta é adotada, os entrevistados 

identificaram uma melhora na questão da segurança da unidade, já que, segundo eles, 

conseguem captar mais sinais que os levam a evitar situações ilícitas ou agressivas. 

 
416 MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade 
e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 139. 
417 Ibidem, p. 139–147. 
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A segurança pessoal do agente e a vigilância das atividades das pessoas em 

privação de liberdade parecem estar em oposição, na percepção dos entrevistados, como 

se não fosse possível exercer sua função de vigia sem se colocar em risco. Dessa forma, 

acabam privilegiando o distanciamento com relação às pessoas presas. 

  

9.2  CELA 

 

No que diz respeito às celas, o primeiro destaque a ser feito é a superlotação. A 

grande maioria das unidades prisionais do país operam acima da sua capacidade 

projetada. Estão acima da capacidade mesmo considerando a Resolução nº 6 de 2017 do 

CNPCP que restringiu o conceito de vaga para apenas leito, conforme discussão realizada 

no Capítulo 5. A média nacional de superlotação é de 148%.418  

Somada ao baixo efetivo de agentes prisionais, é uma combinação que viola a 

dignidade e coloca em risco a segurança de todos os envolvidos. Adaptações, acordos e 

aumento das restrições a direitos são comuns, como estratégias para lidar com um dos 

problemas mais sérios do país. Disputas e manifestação de poder entre as próprias pessoas 

privadas de liberdade também se expressam pelo local em que irão dormir. 

Algumas especificidades locais apareceram nas entrevistas realizadas e serão aqui 

reportadas. O Sistema Penitenciário Federal não tem superlotação, ao contrário, opera 

abaixo da sua capacidade, pois tem reserva de vagas para transferências de emergência 

que os estados possam requisitar.  

Um participante do Paraná relatou que os chuveiros não ficam nas celas, então é 

preciso remover os presos para tomarem banho. Afirmou, ainda, que há unidades 

femininas que contam com chuveiro quente nas celas, mas cada cela tem um horário 

definido para utilizar. 

Um entrevistado de SP relatou que na Penitenciária Feminina da Capital as celas 

eram bem pequenas com uma cama feita de cimento. Celas individuais, mas que ficam 

duas ou três presas. Na cama fica a presa que comanda, que tem poder. 

Preta Ferreira descreve um pavilhão da Penitenciária Feminina de Santana, em 

que ficou presa, na capital paulista:  
 

 
418 BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. Acesso em: 27 mar 2021. 

https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen
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Ao meu ver, o pavilhão não passa de uma grande jaula, igual as prisões 
dos Estados Unidos, aquelas de filmes, divididas por andar… São duas 
em cada cela e três pavilhões divididos por alas A e B, o que dá a cada 
pavilhão a multiplicação por dois; ou seja, 260 vezes dois, a cada 
pavilhão… São três pavilhões, 260 vezes seis, cerca de 4.800 
mulheres.419 

 

De acordo com um entrevistado, a Penitenciária Feminina da Capital não tem 

chuveiros nas celas, são quatro chuveiros por andar, para aproximadamente 120 presas. 

O horário de banho é das 6h às 8h e das 16h às 18h.  

Um entrevistado de Rondônia falou que as celas que são destinadas aos presos que 

trabalham dentro da unidade (laborais) é mais limpa e abriga menos pessoas. Um agente 

de Rondônia disse que tem uma cela destinada aos presos que têm acesso e circulação 

entre os pavilhões e que apoiam as atividades na unidade: é chamada de “celão” ou “cela 

livre”. Disse que esses presos são os primeiros a morrer em caso de rebelião, pois tem 

aproximação com os agentes e levam informações.  

Na Penitenciária de Urso Branco, de acordo com outro entrevistado de RO, as 

celas são pequenas e abrigam 15 presos. Estas celas são inadequadas do ponto de vista 

arquitetônico, pois permitem pouquíssima entrada de ar, portanto, é muito calor e 

abafado. Explicou que não tem janelas e as grades das portas são de frente para outra cela, 

o que faz com que não tenha circulação de ar. 

O pavilhão da Nelson Hungria tem 90 celas distribuídas em dois andares. As celas 

têm capacidade para oito presos, mas abriga 25, de acordo com um agente colaborador 

da pesquisa. 

Alguns participantes comentaram que a participação e vinculação a denominações 

religiosas acabava por ser um fator na distribuição das pessoas presas nas celas. Um 

agente de RO explicou que cada pavilhão tem uma cela chamada de “igreja”; esta é a 

primeira cela do pavilhão. Um entrevistado de SP relatou que se destinava uma cela aos 

religiosos e, nesta cela, era proibido fumar. Um entrevistado do AP disse que os “irmãos” 

têm celas separadas. 

De acordo com um entrevistado de Pernambuco, as unidades sofreram diversas 

adaptações, em especial em razão da superlotação (são 12 mil vagas para 33 mil presos 

 
419 FERREIRA, Preta. Minha carne: Diário de uma prisão. São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. 
Posição 2316. 
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no estado).420 Os espaços que seriam destinados para trabalho e educação foram 

transformados em vivências (pavilhão).  

Um entrevistado da Bahia disse que tem uma cela com divisórias formando quatro 

quartos onde ficam aproximadamente 25 presos, mas há só 15 vagas. Explicou que os 

“crentes” ficam nesses quartos. Um entrevistado da BA disse que a Secretaria reformou 

o anexo da cadeia pública de Salvador, mas “só deram um cheiro”: melhoraram as celas 

e a pintura.  

Um entrevistado do Amapá disse que utilizam como critério para separação dos 

presos em celas o fato de serem “irmãos da igreja”, em que residem em uma cela separada 

em todos os pavilhões, bem como os presos que realizam trabalho interno também têm 

celas separadas e presos pertencentes a facções diferentes também ficam separados. 

De acordo com um participante do MT, a Penitenciária Estadual de Dourados é 

um bloco linear, um raio é destinado aos presos de facção, outro para seguro, outro para 

os presos que trabalham e outro para os que estão doentes. No seguro são celas 

individuais, mas utilizadas por duas pessoas. 

Um entrevistado de Pernambuco relatou que a maioria das unidades têm área 

separada destinada à população LGBTI. 

Um entrevistado de Pernambuco disse que os pavilhões não devem ser paralelos 

com a entrada um na frente do outro, pois já ocorreu troca de tiros entre pavilhões. 

Há, também, as celas especiais destinadas às pessoas presas que tenham curso 

superior concluído – exceção do sistema prisional brasileiro em que 4.879 pessoas estão 

nessa categoria. 421 Preta Ferreira ficou presa em uma cela especial na Penitenciária 

Feminina de Santana, em São Paulo, e, em seu relato, as condições são precárias, apesar 

de destacar que são muito superiores àquelas das demais celas.  
 
Na cela tinha uma torneira de água gelada que eles diziam ser o 
chuveiro. Me lavei correndo e coloquei a roupa sobre o corpo molhado, 
não tinha toalha, não tinha lençol. Logo em seguida, chega uma comida 
horrível, nem sei descrever. Nos dois primeiros dias, passei frio. Nossa, 
a janela da cela era aberta, e eu só com aquele lençol velho que me 
deram. Até coloquei a toalha por cima pra ver se amenizava um pouco. 
Nem sei como não peguei resfriado, pneumonia.422 

 

 
420 BRASIL. Ministério da Justiça. INFOPEN jul-dez/2019. Brasília: SISDEPEN, 2020. Disponível em: 
http://antigo.depen.gov.br/depen/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/. Acesso em: 20 abr. 2021. 
421 Ibidem. 
422 FERREIRA, Preta. Minha carne: Diário de uma prisão. São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. 
Posição 593 – 653. 

http://antigo.depen.gov.br/depen/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/
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Existem também as celas que são comumente conhecidas como celas de castigo. 

São celas destinadas ao cumprimento de medida disciplinar, em tese, em razão de alguma 

falta cometida prevista em regimento.423  

Segundo um entrevistado do MT as “celas-fortes” são muito tristes de se ver; por 

isso, preferiu nunca ver. Para outro entrevistado do mesmo estado, o “REX”, quadrante 

que permite a visualização das celas de castigo, último espaço da unidade prisional, é o 

local em que “o coração bate mais forte e a perna fica bamba”, é o local em que se vê “a 

parte mais grotesca das unidades”. Explicou, também, que o agente penitenciário que 

trabalha nesse posto será o último a sair, em caso de motim, rebelião ou incêndio, por 

exemplo. 

Há também as celas destinadas à separação de pessoas em privação de liberdade 

do convívio com o restante do coletivo. Essa separação, em geral, se dá para a preservação 

da vida e, por essa razão, se chama “seguro”. As razões para essa separação variam: pode 

ser em razão de oposição de facções; crime pelo qual a pessoa está presa; orientação 

sexual; ou algum outro motivo que leve a pessoa a temer pela sua vida caso continue em 

contato com os demais presos da unidade. Um agente da Bahia, disse que no Complexo 

da Mata Escura, o “seguro” fica num corredor e os presos que lá estão não acessam o 

pátio do banho de sol para não serem mortos pela facção rival. Então, ficam 

“encurralados” em um corredor quando não estão nas celas. Na Penitenciária II de 

Mirandópolis, SP, de acordo com um entrevistado, o “seguro” é na enfermaria e de lá é 

transferido “para cadeia favorável”, ou seja, para unidade alinhada com a facção ou que 

aceite pessoas que tenham supostamente cometido determinado crime. 

Um agente do PR falou que as unidades administradas pelo DEPEN-PR seguem 

a quantidade de camas para determinar o número de vagas na unidade e que se tem oito 

camas em uma cela, ficam 10 presos, sendo que dois dormem no chão – que é chamado 

de “praia”.  

Um ASP de SP relatou uma situação em que um preso que tinha muito dinheiro 

reformou a cela em que iria ficar. Esta cela ficava em outro setor e não nos pavilhões. 

Segundo relatos, este preso teria azulejado a cela e organizado sua fuga, pela porta da 

frente, com base em corrupção.  

 
423 Para uma profunda discussão sobre as faltas graves à luz da reintegração social, cf. MARANHÃO, 
Douglas Bonaldi. A disciplina na execução da pena: análise das normativas penitenciárias à realidade 
fática sob a luz da reintegração social do condenado. 2020. Tese (Doutorado em Direito) - Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
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Reis descreveu as celas da Penitenciária II de Tremembé e destacou as diferenças 

com relação à realidade do restante do estado. Esta unidade é destinada a presos famosos, 

agentes penitenciários ou policiais. 
 
Outro detalhe que chamou a atenção diz respeito às condições de 
higiene e de aeração das celas, ressaltando que estas são bem diferentes 
do que geralmente se vê em outras penitenciárias. As celas (que variam 
entre 8 e 15 metros quadrados) são limpas e ventiladas. Em cada uma, 
pôde-se observar que havia entre um e quatro beliches, uma janela, um 
vaso sanitário, uma pia e um chuveiro. Além disso, os presos podiam 
optar por usar o chuveiro de água quente, comum a todos, localizado no 
pavilhão, ou o chuveiro com água fria. Sabe-se, desde a época em que 
trabalhava no Projeto de Melhorias em São Paulo, que a regra adotada 
nos estabelecimentos penitenciários (e, também, na maior parte dos 
Estados) é o uso freqüente de água fria para o banho dos presos, mesmo 
durante as estações mais frias do ano. No entanto, este procedimento 
não alcançou a Penitenciária II de Tremembé, onde os presos dispõem 
de ‘água quente’ ou ‘água fria’, ficando a critério de cada um a escolha 
da temperatura da água para o uso pessoal.424 

 

9.2.1 Síntese temática 

 

No tema das celas, além da superlotação, que é a questão principal, os elementos 

de maior destaque foram as divisões em razão do perfil das pessoas presas e algumas 

peculiaridades locais que foram apresentadas pelos entrevistados, como a inexistência de 

espaço adequado para banho de sol dos presos do “seguro” do Complexo da Mata Escura. 

Como a quantidade de pessoas presas é superior ao número de camas disponíveis 

e, até mesmo, de espaço no chão para dormirem, a distribuição é realizada com base em 

critérios dos grupos de presos que organizam e estruturam a dinâmica prisional. Tanto a 

cela quanto o local em que dormem são manifestações de poder das pessoas em privação 

de liberdade. A existência preponderante de carências e faltas de condições mínimas para 

o resguardo de direitos faz com que o pouco que há seja convertido em privilégios 

negociados e disputados.  

Essa desproporção entre quantidade de pessoas e espaço disponível, aliada à falta 

de efetivo de agentes prisionais, dificulta o trabalho dos agentes, que não tem campo de 

visão adequado para exercer a vigilância de tantas pessoas nas celas e, também, não 

 
424 REIS, Marisol de Paula. Entre o Poder e a Dor: representações sociais da corrupção e violência no 
Sistema Penitenciário de São Paulo. 2012. Tese (Doutorado em Sociologia) — Universidade de Brasília, 
Brasília, 2012. p. 204-5. 
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sentem segurança para a realização dos procedimentos rotineiros, tanto por falta de 

previsão de rotas de fugas e escapes quanto por tornar os fluxos mais complexos. 

 

9.3  ESPAÇO PARA RECEPÇÃO DE VISITANTES 

 

Com relação ao espaço destinado ao recebimento de visitas por parte das pessoas 

privadas de liberdade, a maior parte dos entrevistados relatou não haver espaço destinado 

para essa atividade e que as visitas ocorrem nos próprios pátios de banho de sol e celas. 

Isso demonstra que não há espaço previsto, projetado e construído para a realização de 

um dos direitos mais importantes assegurados na Lei de Execução Penal.  

Os familiares são fundamentais para a gestão prisional, por serem a fonte de 

sustentação material425 e emocional para as pessoas presas. As famílias triangulam a 

relação entre espaço prisional, agentes penitenciários e pessoas privadas de liberdade. 

Importante ressaltar a explanação de um agente federal entrevistado de que 

mesmo com as graves faltas estruturais e deficiências nas questões mais básicas existentes 

no sistema penitenciário dos estados, ainda assim as pessoas privadas de liberdade 

preferem ficar nos estados a serem transferidas para o sistema federal. Para as pessoas 

presas, o sistema federal apresenta faltas mais relevantes: a falta emocional da família e 

de objetos e circunstâncias que lhes são familiares. Há que se considerar, também, uma 

visão menos ingênua da existência da contaminação com a maior facilidade para 

continuidade de práticas delitivas e pertencimento a facções, bem como poder de controle 

e exercício maior de poder na gestão prisional do que no sistema federal. 

Sendo assim, mais uma vez as adaptações se transformam, na realidade, de modo 

a precarizar ainda mais o cumprimento de pena e a atuação dos agentes de segurança 

penitenciários.  

Todos os elementos estruturais que foram apontados nos tópicos destinados ao 

pátio de banho de sol e às celas se aplicam, portanto, ao tema dos espaços destinados às 

visitas. Pode-se, portanto, afirmar que as visitações ocorrem em ambientes inadequados 

e sem estrutura própria para tal fim. Tanto no que diz respeito à estrutura física e 

planejamento do espaço, quanto com relação à possibilidade da vigilância a ser exercida 

pelos agentes penitenciários. 

 
425 Elementos relativos aos objetos enviados pela família aos presos e presas são discutidos no Capítulo 10. 
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Nesse sentido, é muito interessante destacar um elemento apresentado por um 

entrevistado de São Paulo: ele afirmou que a unidade de Tupi Paulista foi construída com 

uma área em separado para as visitas em que não fosse necessário revistar os familiares, 

apenas as presas. Ou seja, o projeto e a construção previram esse ambiente 

adequadamente, porém, não conseguiram manter esse espaço para tal finalidade. O prédio 

foi concebido desta forma, mas as dinâmicas das relações não conseguiram se adaptar a 

essa outra forma de operar, mais respeitosa da dignidade de todos os atores e atrizes da 

cena carcerária. 

Outro entrevistado de São Paulo afirmou que a estrutura para a visita é precária e 

que os visitantes são tratados com a mesma desconfiança que os presos. E, a ausência de 

organização do estado, de quantitativo de agentes suficiente e de ambiente e estrutura 

adequadas para a realização do direito de visitação e recebimento de visitas, levou, de 

acordo com um entrevistado de São Paulo, a que as visitas fiquem por horas em filas, sem 

estrutura digna alguma, e sejam controladas pelas facções criminosas.426  

Um entrevistado do Paraná afirmou que as unidades de Londrina não foram 

projetadas para receber visitantes, portanto, as visitas ocorrem de modo adaptado e 

improvisado. 

Um entrevistado do Mato Grosso do Sul relatou que na Penitenciária Estadual de 

Dourados há um “puxadinho” construído a partir de “vaquinha” dos próprios agentes em 

que os visitantes podem dormir na véspera da visita. Antes desta construção, os visitantes 

dormiam na rua, em frente ao Complexo. Mais uma vez, vê-se o improviso realizado a 

partir do custeio pelos próprios funcionários, para que a qualidade do serviço prestado 

seja melhor. 

Um entrevistado do Paraná relatou que as visitas podem entrar entre 8h30 e 11h e 

a saída é às 15h e que as visitas acontecem no pátio de banho de sol às sextas, aos sábados 

e aos domingos. Nos dias de visita é aberta mais uma área coberta para ser utilizada pelos 

visitantes. Outro entrevistado do PR relatou que há estrutura própria destinada à 

realização da visita íntima: um “motel” com 12 quartos, com horários estipulados de uso. 

 
426 Reis descreve os locais destinados à visita na Penitenciária II de Tremembé, São Paulo. “O local das 
visitas é um salão amplo e arejado, com mesas e cadeiras disponíveis para cada grupo familiar. Não foi 
incomum observar, nos dias de visitas, familiares levando o jumbo (sacola com alimentos) em grande 
quantidade, com caixas e sacolas de frutas, refrigerantes, salgados, e itens de limpeza e uso pessoal para os 
presos. Além deste, há também um ‘pátio recreativo’, completamente decorado com motivos infantis, 
pintados em diversas cores, que é usado como espaço de lazer, exclusivamente para as crianças no dia das 
visitas.” (REIS, Marisol de Paula. Entre o Poder e a Dor: representações sociais da corrupção e violência 
no Sistema Penitenciário de São Paulo. 2012. Tese (Doutorado em Sociologia) — Universidade de Brasília, 
Brasília, 2012. p. 203). 
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E relataram que as crianças visitam uma vez por mês e estão felizes, pois é um dia gostoso 

em família, segundo ele, “em geral, é a melhor refeição que fazem no mês”.  

Um agente de Rondônia relatou que na Penitenciária Urso Panda, cada preso podia 

receber duas visitas, mas, por falta de espaço, fizeram uma alteração no procedimento 

para limitar a uma visita por preso e para compensar abriram para visitação sexta, sábado 

e domingo. Assim, podem receber a visita da mesma pessoa ou de uma pessoa diferente 

em cada um dos dias. E, nesta unidade, há um pavilhão “motel” para visita íntima que 

cada casal pode utilizar por 40 minutos, para dar tempo de fazer rodízio e todos 

desfrutarem do direito à visita íntima. 

 De acordo com um entrevistado do Amapá, foi construída recentemente uma 

brinquedoteca “bem bonitinha” para o dia de visita. De acordo com outro entrevistado, a 

brinquedoteca só é utilizada em eventos, como o dia das mães. Segundo um entrevistado 

do Mato Grosso do Sul, a Penitenciária Estadual de Dourados tem um parquinho infantil 

feito de pneus para ser utilizado pelas crianças em dia de visita.   

 Segundo um entrevistado do Amapá, não se fazem mais revista íntima vexatória 

nos familiares e há um espaço climatizado para o recebimento de visitas na unidade 

feminina. Esse novo espaço torna o trabalho mais confortável para os servidores e de 

melhor qualidade para os visitantes.  

Um entrevistado de São Paulo disse que na unidade de Itaí são recebidos poucos 

visitantes – no máximo 80 – em razão do perfil da população carcerária, composta 

majoritariamente por presos estrangeiros.  

Um entrevistado de São Paulo relatou que durante a pandemia do novo 

coronavírus em 2020 estão realizando cinco a dez minutos de visita por videoconferência 

para cada pessoa em privação de liberdade. O entrevistado de Santa Catarina disse que 

foi firmada uma parceria com o Tribunal de Justiça para que as unidades prisionais 

tivessem internet para audiências e visita virtual com familiares durante a pandemia. Em 

sua opinião, isso “vem para ficar” e deve-se alternar visitas presenciais com virtuais. 

Relatou que isso aumentou o número de visitas recebidas por mulheres. 

A questão da visitação em unidades femininas é extremamente importante, pois 

como recebem menos visitas dos que os homens, também têm menos acesso à assistência 

material, uma vez que esse apoio advém de modo sensível e institucionalizado das 

famílias. Importante discutir que as visitas por videoconferência podem ser uma forma de 

acréscimo de direito por meio da ampliação do contato afetivo e social para aquelas 

pessoas privadas de liberdade que não recebem visitas frequentes, seja por serem de 
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outros países ou a família não ter condições financeiras de visitar semanalmente. 

Contudo, para aqueles que recebem visitas regulares, funciona como uma redução 

drástica, especialmente no que se refere à possibilidade de manter sua rede de afetos.    

De acordo com um entrevistado de SP, nas unidades masculinas há mais visitas, 

mais advogados e mais recursos. As unidades femininas têm menos recursos, mas a 

sororidade produz recursos e esse é mais um dos elementos que torna prejudicial a 

redução de contato entre agentes e presas. Segundo ele, as relações produzem recursos e 

interferem nas estruturas físicas e nas regras. Tanto para a mulher presa, quanto para a 

mulher agente, a mulher é a estrutura da família. Então, para o homem preso e para o 

agente masculino, as mulheres estão dando o suporte, cuidando dos filhos, enquanto para 

as mulheres (presas e agentes) a família depende delas. A agente precisa ir para casa no 

interior para cuidar dos filhos com maior frequência do que os homens, por exemplo. 

Esta discussão também é abordada por Ferreira: 

 
Todos os dias, às 9h, ouço um programa evangélico muito criativo, no 
qual as familiares dos presos ouvem os recados e ligam pra mandar 
notícias a presos de todos os presídios de São Paulo. E, assim como eu, 
os presos acompanham os recados pelo rádio. O nome é Momento do 
Presidiário, e o que me deixa pasma é que, durante todos os dias que 
passei ouvindo esse programa, não houve recado de um homem pra uma 
presidiária. É impressionante como nós, mulheres, não recebemos as 
mesmas atitudes cuidadosas por parte dos homens; para cada dez 
mulheres casadas, presas, somente um esposo vai até o fim com ela. 
Enquanto isso, as mulheres trincam de ponta a ponta com os homens.427  

 
As visitas são um dos vasos comunicantes entre o mundo exterior e interior, 

fundamental para sobrevivência das pessoas presas e como fator de controle social das 

condições de detenção e impulsionamento dos andamentos processuais.428  

 
 
 
 

 
427 FERREIRA, Preta. Minha carne: Diário de uma prisão. São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. 
Posição 1666. 
428 “No estado de São Paulo, para quem está preso, a proximidade da família condiciona a experiência da 
pena, não só pelos vínculos afetivos que permite sustentar, mas também porque incide positivamente em 
seus aspectos legais e materiais. Por outro lado, a própria experiência das pessoas que visitam parentes 
presos – que procuram saber sobre seus processos, tentam provocar movimentações, levam jumbos e 
enviam Sedex – informa sobre o funcionamento intestino da prisão, sobre suas particulares formas de 
gestão.” (GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo na virada dos tempos. São Paulo: 
Boitempo, 2017. Edição Kindle. Posição 5281). 
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9.3.1 Síntese temática 

 

No que diz respeito a espaço para o recebimento de visitas, o principal ponto 

apresentado foi a ausência de ambiente específico ou adaptado adequadamente para essa 

finalidade, sendo que, em geral, as visitas ocorrem nos próprios pátios de banho de sol e 

nas celas, ou seja, em local inadequado e insalubre.  

As celas e os pátios, nas unidades superlotadas brasileiras, não comportam a 

quantidade de pessoas presas, nos dias de visita o número de pessoas aumenta 

significativamente. Um participante de Rondônia relatou, inclusive, que por conta disso, 

alteraram o procedimento para que as visitas ocorressem de modo fracionado em mais de 

um dia, com limite de uma pessoa por preso, para poder comportar a todos. 

Dois participantes, do PR e de RO, relataram terem trabalhado em unidades com 

espaço adequado específico para as visitas íntimas. E do AP e MS relataram estrutura 

específica para a visita de crianças – brinquedoteca e parquinho. Contudo, apontaram que 

a brinquedoteca é subutilizada e só é aberta nas datas comemorativas como dia das mães 

e dia das crianças. 

Por fim, a inexistência de estrutura e espaços para que os familiares das pessoas 

presas aguardem a entrada na unidade prisional recebeu destaque. As filas acontecem nas 

ruas, a céu aberto e são organizadas pelas facções prisionais.  

 

9.4 ESPAÇOS DESTINADOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS, LABORAIS E 

EXERCÍCIO RELIGIOSO 

 

Muitos dos direitos assegurados pela Lei de Execução Penal exigem espaço 

adequado para sua plena realização. Como exemplo, tem-se as atividades educacionais, 

laborais e o exercício religioso. A Resolução nº 9 de 2011 do CNPCP incluía a existência 

destes espaços – em dimensão e qualidade adequada – ao conceito de vaga. Mas, a 

Resolução nº6 de 2017, que a revogou, retirou a exigência mínima destes espaços para a 

aprovação de projetos arquitetônicos e construtivos para fins de repasse de verba federal 

para as construções. Ou seja, a realidade do sucateamento de direitos e condições foi 

transportada para a normativa e não o contrário, a preservação de direitos exigida pela 

norma para produzir uma alteração concreta positiva.  
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A quantidade de pessoas presas envolvidas em atividades educacionais no Brasil 

é de 92.561 e em atividades laborais de 98.940.429  Um dos fatores explicativos para esse 

baixo número é a falta de espaços. Em realidade, a falta de espaços que expressa a falta 

de interesse político em assegurar esse direito a toda população carcerária, tanto que a 

Recomendação do CNPCP foi reformulada de modo a desestimular a realização plena 

destes direitos insculpidos na LEP. 

Com relação aos espaços destinados à execução destas atividades, dois foram os 

principais aspectos apontados pelos entrevistados: existência ou inexistência de espaço 

apropriados e correlação entre local de habitação e participação em alguma destas 

atividades. Além desses elementos, foi mencionado também adaptações realizadas para 

que essas atividades possam ocorrer, uma vez que os projetos não previam espaços 

adequados e próprios. 

É o caso, por exemplo, citado por um agente de SP. Ele relatou que a Penitenciária 

Adriano Marrey foi concebida para ser uma unidade de trânsito e, por essa razão, não 

previa espaços para trabalho e educação, já que os presos deveriam ficar pouco tempo 

nesta unidade. Explicou que, com o tempo, fizeram adaptações e hoje 600 presos 

frequentam atividades curriculares regulares e extracurriculares. Eles construíram um 

galpão para trabalho, barbearia, igreja e educação.  

Um entrevistado do ES relatou que a unidade de Segurança Média I passou por 

reformas estruturais para contemplar espaço para escola – hoje são cinco salas de aula 

para 25 alunos cada – e para trabalho – hoje 95% dos presos trabalham. Antes, os presos 

ficavam apenas confinados nas celas e tinham acesso ao banho de sol.  

Por outro lado, foi compartilhado por um participante da pesquisa do MT, que a 

Penitenciária Estadual de Dourados foi projetada com um espaço grande para trabalho e 

educação. Assim como um entrevistado de SP relatou que a Penitenciária de Itaí se 

organiza em quatro pavilhões, sendo dois destinados a presos estrangeiros e dois para 

brasileiros. Segundo ele, a escola e a oficina de trabalho são localizadas dentro dos 

pavilhões, o que facilita o acesso e a segurança para a realização destas atividades.  

 

 

 
429 BRASIL. Levantamento de Informações Penitenciárias, atualização junho de 2020. Brasília: 
Ministério da Justiça e Segurança Pública; Departamento Penitenciário Nacional, 2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen. Acesso em: 27 mar 2021. 

https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen/mais-informacoes/relatorios-infopen
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9.4.1 Escola 

 

Com relação aos espaços destinados a atividades educacionais, algumas 

adaptações foram relatadas pelos participantes da pesquisa de campo. Em Rondônia, por 

exemplo, foi relatado que na unidade Urso Panda há cinco salões grandes que foram 

adaptados para serem utilizados como salas de aula. Em Pernambuco, de acordo com um 

entrevistado, também foram feitas flexibilizações para destinar espaços para atividades 

educativas: foram utilizadas as áreas de segurança destinadas aos agentes para serem salas 

de aula em corredores. Este entrevistado afirmou, ainda, que para efetivar o direito à 

educação das pessoas presas, não bastam salas de aula, sendo também necessário 

biblioteca e sala dos professores. 

Os relatos apresentados por participantes do Amapá e do Paraná, parecem ser 

positivos, na avaliação dos entrevistados. Um entrevistado do AP disse que na unidade 

feminina tem uma mini-escola “bonitinha e pequena” e outro entrevistado do mesmo 

estado disse que no Cadeião tem escola pública do governo dentro da unidade e que é 

bem organizada. Um entrevistado do PR compartilhou que, antes da pandemia, os presos 

do regime fechado estudavam na universidade com bolsa. A unidade levava os presos 

com tornozeleira para assistirem aula e que, por conta da pandemia, seguiram os estudos 

na modalidade online. 

Um entrevistado de Rondônia relatou que no presídio de Urso Branco as aulas são 

separadas para as duas facções. 

Um entrevistado de São Paulo relatou que em uma unidade em que trabalhou havia 

um pavilhão separado para habitação daqueles que frequentam a escola, que ficava ao 

lado das salas de aula, para facilitar o trânsito interno. 

Na Penitenciária de Caiuá, de acordo com um entrevistado, um lado tem a escola e do 

outro uma oficina de trabalho, a movimentação interna é passando pela radial.  

A unidade de Mirandópolis (SP), é muito grande e tem um pavilhão escolar muito 

grande, de acordo com um entrevistado.  

Um entrevistado do PE disse que por falta de espaço, em razão da superlotação, 

muitas mudanças nas unidades são feitas. Citou como exemplo os espaços de segurança 

para os agentes (corredor) que foram transformados em salas de aula, ou seja, os presos 

assistiam as aulas nos corredores.  
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9.4.2 Espaço destinado ao trabalho  

 

Com relação a espaço adequado para o desenvolvimento de atividades laborais, 

poucos elementos puderam ser coletados na pesquisa de campo. De acordo com um 

participante de Rondônia, na unidade Urso Panda, o projeto arquitetônico não previu 

espaço para o desenvolvimento de atividade laboral por parte da pessoa em privação de 

liberdade: segundo suas palavras, “é muito adaptado e insuficiente”. Disse que apenas 10 

a 15 presos trabalham costurando bola e rede para gol de futebol dentro das próprias celas.  

Um entrevistado do Paraná relatou que cada bloco tem área para trabalho 

disponível, ou seja, que a arquitetura contempla essa estrutura, porém algumas não são 

utilizadas. 

Em São Paulo, um dos participantes disse que quando trabalhou na Penitenciária 

Feminina da Capital, 90% das presas trabalhavam, mas o salário não era digno. 

Um entrevistado de MT avaliou que a arquitetura não é focada na ressocialização. 

De acordo com ele, cada ala deveria ter um setor de trabalho para os presos, mas não é a 

realidade que observa. Explicou que o modelo de gestão é muito influenciado pela 

estrutura e arquitetura. Em Pernambuco, um participante destacou que, na sua opinião, os 

presos que trabalham na unidade deveriam ficar separados em um pavilhão próprio para 

facilitar a logística e o deslocamento. Em sentido semelhante, um entrevistado de SP 

relatou que, em uma unidade em que trabalhou, havia dois pavilhões destinados para 

quem trabalhava. Ficavam ao lado das oficinas, o que facilitava o trânsito interno e a 

organização da rotina. 

De acordo com um entrevistado, a Penitenciária de Mirandópolis conta pavilhão 

de trabalho em que os presos que ficam no Raio 1 tem acesso às atividades laborais. 

 

9.4.3 Espaço para o exercício da religião 

  

Com relação ao espaço destinado ao exercício religioso, as observações dos 

participantes da pesquisa de campo orbitaram na existência, ou não, de espaços e na 

separação em celas específicas para as pessoas presas que se dedicam a atividades 

religiosas. 

Com relação à realização de cultos e outras atividades religiosas, participantes de 

São Paulo, Rondônia e Amapá comentaram que essas atividades ocorrem nos pátios 

destinados ao banho de sol ou em outros ambientes que não são específicos. Um 
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entrevistado de SP disse que isso ocorria por falta de espaço adequado para o culto. Um 

entrevistado do AP disse que na unidade feminina o culto e outras atividades ocorrem no 

próprio pavilhão. Rafael Godói pôde realizar a sua pesquisa enquanto agente pastoral e 

descreveu, no mesmo sentido, muitas atividades religiosas desenvolvidas nos pátios.430 

Alguns participantes relataram adaptações no espaço para propiciar a realização 

de cultos. Foi o caso da Penitenciária de Itaí, que segundo um participante da pesquisa, 

há uma cela em cada pavilhão, sem camas, adaptada para a realização de cultos e a 

Pastoral Carcerária não entra no pavilhão, fica separada por grades. Em RO, um 

entrevistado também falou sobre adaptações para o transcorrer das atividades religiosas: 

relatou que as unidades têm um “salão de visitas” que é utilizado para diversas atividades, 

como culto, aula e outras atividades. Outro agente de RO disse que o padre da Igreja 

Católica que visita a unidade prefere ficar em um lugar mais reservado e conduz a missa 

no salão de aula e não na quadra. Disse, também, que o pastor da Universal prefere 

conduzir o culto na quadra e levam caixa de som para tanto. E, de acordo com um 

participante do AP, a Igreja Universal fez custeio de estrutura física para que o Cadeião 

passasse a ter condições de realizar cultos. 

Já no Paraná, um entrevistado citou o espaço adequado para as atividades 

religiosas, explicou que há espaço ecumênico na unidade, onde várias igrejas utilizam 

para conduzir os cultos ou missas.  

 Um entrevistado do MT teceu um comentário crítico ao envolvimento das pessoas 

presas em atividades religiosas. Segundo sua percepção, no regime fechado os presos 

buscam a religião, mas quando saem não vão mais. “Se a religião não vem, eles não vão 

buscar”. 

 Em SP, um entrevistado relatou que as igrejas doaram verbas para pintura e outras 

pequenas melhorias nos ambientes para as pessoas presas, o que, consequentemente, 

também acaba revertendo em melhorias para os próprios funcionários. Preta Ferreira 

comenta sobre essas doações realizadas pelas igrejas, mas tece uma crítica ao afirmar que 

os itens deveriam chegar às pessoas presas, mas acabam sendo utilizadas pelos 

funcionários.431  

 

 
430 GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo na virada dos tempos. São Paulo: Boitempo, 
2017. Edição Kindle. 
431 “A Igreja doa várias coisas das quais os próprios funcionários se apossam, as reeducandas não recebem 
nada dessas doações.” (FERREIRA, Preta. Minha carne: Diário de uma prisão. São Paulo: Boitempo, 
2020. Edição Kindle. Posição 1500). 
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9.4.4. Síntese temática 

  

Os principais destaques com relação aos espaços para a execução de atividades 

educativas, laborais e para o exercício religioso é a falta, ausência de estruturas adequadas 

e as adaptações para que um mínimo de atividades possa ser desenvolvido. Além disso, 

importa destacar as questões de distância e contiguidade dos espaços para que a rotina de 

deslocamento e revista fique mais eficiente e efetiva.  

Cabe aos agentes prisionais possibilitar o acesso das pessoas presas a esses 

espaços para que possam se inserir nas atividades disponíveis, e para tanto, precisam 

seguir rotinas e procedimentos como revistas, horários de abertura e fechamentos de 

celas, acompanhamento das pessoas presas até os locais. A forma como as unidades são 

projetadas e os espaços são distribuídos tem grande impacto na maneira em que essas 

atividades são realizadas, podendo tornar o serviço mais eficiente.  

Com relação às adaptações, alguns entrevistados compartilharam as reformas ou 

destinação diversa da prevista no projeto original para que a unidade pudesse contar com 

atividades educacionais, laborais ou de cunho religioso. Casos em que o projeto não 

previa tais espaços e reformas posteriores foram realizadas, foram comentados. 

No mesmo sentido, a organização das pessoas que habitarão cada cela ou pavilhão 

em razão da frequência em atividades também é fator de influência, de acordo com os 

entrevistados, para um melhor aproveitamento do tempo por reduzir as distâncias 

percorridas internamente ou para facilitar a abertura e fechamento das celas nos horários 

compatíveis com a participação nas atividades. A questão da participação em atividades 

religiosas, impõe, ainda, segundo alguns, regras diferentes de convivência nas celas – 

como a proibição de fumar. 

Interessante observar o aporte de recursos de igrejas para adaptação de espaços, a 

fim de poder utilizá-los da forma que acham adequada.  

 

9.5 ENFERMARIA 

 

 Com relação à enfermaria, três elementos que apareceram de modo recorrente na 

relação com os demais espaços, aqui também se fazem presentes nas falas de 

entrevistados. Mais uma vez, o problema da falta de efetivo de agentes foi destacada. Em 

São Paulo, um entrevistado relatou que na Penitenciária Feminina de Santana ficam duas 
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agentes na enfermaria. Em geral, por falta de funcionário não há agente acompanhando a 

presa e isso é uma falha no procedimento de segurança, em sua avaliação. 

Outro elemento é a precariedade das instalações e sua insuficiência para o 

resguardo dos direitos a que se destinam. Em São Paulo, foi relatada por um entrevistado 

a falta de manutenção dos equipamentos na área da enfermaria e a falta de pia para que 

os profissionais possam lavar as mãos; salas sem janelas, com ventilação muito deficiente. 

Foi citada, inclusive, a falta de sabonete para higienização das mãos. 

Por fim, a questão da localização dos espaços dentro da unidade. Tanto em São 

Paulo, quanto em Rondônia, foi citada a distância e falta de adequação da localização da 

enfermaria. Em SP, um entrevistado relatou que em uma unidade em que trabalhou a 

enfermaria fica distante e é preciso atravessar espaços tomando chuva para fazer com que 

o preso chegue até o atendimento. E, em RO, um entrevistado compartilhou que a 

enfermaria é longe, quase na entrada da unidade e que um agente faz a escolta dos presos 

até lá. 

Importante, especialmente neste tópico, resgatar que a pesquisa de campo se 

desenrolou, em sua grande maioria, durante o segundo semestre de 2020, em meio à 

pandemia do coronavírus. Em SP um agente informou que não tiveram máscaras, não 

foram fornecidos uniforme diferenciado para a equipe de saúde e nem álcool gel. No 

Paraná, um entrevistado disse que o hospital penitenciário não estava recebendo presos 

durante a pandemia, o que gerou sobrecarga das enfermarias das unidades. Disse ser esse 

um grande desafio do momento, pois é preciso mandar os presos doentes para o hospital, 

mas dado o baixo efetivo de agentes, essa tarefa fica muito dificultada, sendo necessário 

escolher qual posto ou função não será atendida.  

Contudo, Reis, ao descrever a enfermaria da Penitenciária II de Tremembé, em 

São Paulo, apresenta uma realidade distinta, revelando que o perfil das pessoas presas 

nesta unidade são fator central para a compreensão da qualidade das instalações. 
Ao contrário, o setor de saúde dispõe de estrutura física ampla e arejada, 
com três salas para atendimento médico e odontológico dos presos, em 
regime ambulatorial e em atendimento de emergência, com 
equipamentos em excelente estado de conservação. Sobre a equipe de 
saúde, foi informado pelo ASP I e pela direção da unidade que na 
unidade, há 1 (um) médico psiquiatra para atender diariamente os 
presos, 2 (dois) dentistas diários, sendo que 1 (um) ‘tocava’ o 
expediente matutino, e outro o expediente vespertino. Durante a visita, 
ficou claro que os profissionais de saúde atendiam os presos 
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diariamente na unidade: “não falta médico por aqui. Tem equipamento 
e tem médico bom” (ASP III). 432 

 

9.5.1 Síntese temática 

 

Novamente as faltas de condições e qualidade das estruturas se destacou com 

relação às enfermarias, bem como a falta de continuidade dos espaços, a distância e o 

impacto do baixo efetivo para o atendimento célere de presos doentes.  

  

 
432 REIS, Marisol de Paula. Entre o Poder e a Dor: representações sociais da corrupção e violência no 
Sistema Penitenciário de São Paulo. 2012. Tese (Doutorado em Sociologia) — Universidade de Brasília, 
Brasília, 2012. p. 207. 
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CAPÍTULO 10: INTERAÇÃO ENTRE A ARQUITETURA 

PRISIONAL, AS ROTINAS E OS 

PROCEDIMENTOS PRISIONAIS  
 

A análise e discussão dos espaços prisionais interessam à presente tese na medida 

em que se constituem em locus de dinâmicas e relações entre agentes penitenciários e 

pessoas em privação de liberdade. Como se vem defendendo, o espaço assume papel de 

corresponsabilidade sobre as dinâmicas e é, também, protagonista. Este capítulo 

apresentará a percepção dos agentes penitenciários participantes da pesquisa de campo 

no que diz respeito, justamente, ao impacto do espaço – e suas limitações, inexistências 

insuficiências – sobre as rotinas e os procedimentos prisionais e permitirá traçar reflexões 

sobre as correlações entre estes elementos. 

As rotinas e procedimentos são aqueles atos e atividades desempenhados pelos 

agentes na condução do dia a dia prisional.433 As opções e priorização realizadas pelos 

ASPs é diretamente influenciada pelo baixo efetivo e pela inadequação espacial. Essas 

opções e a forma como conduzem as rotinas propiciam a compreensão da política criminal 

brasileira efetivamente praticada no âmbito da execução penal. A Criminologia Clínica 

de Terceira Geração – como já desenvolvido em capítulo próprio – entende que as 

relações e interações entre todos atores e atrizes da cena carcerária devem se voltar para 

a inclusão social.  

Passam-se a expor, agora, os elementos que revelam que as relações e interações 

estão voltadas para a segurança e proteção individual dos agentes penitenciários – que se 

sentem vulneráveis – e não para outros objetivos expressos na legislação e no discurso 

oficial sobre as funções do encarceramento. 

O “jeitinho”, como denominado por Lourenço, é elemento que apareceu de modo 

recorrente nas entrevistas, seja em razão do baixo efetivo, seja por privilegiar ou por punir 

 
433 “Durante o dia, o grupo de agentes do plantão, em todas as unidades, se dividem em postos de trabalho 
e realizam as funções de abertura e fechamento das celas, vigilância, escolta interna e externa, identificação 
dos visitantes, revistas íntimas e/ou de pertences, resolução de conflitos, baculejo, entrevistas para admissão 
de presos, registro de ocorrências. [...] O plantão noturno é dividido a cada duas horas. Nesse período, 
alguns agentes ficam em postos de vigilância (a quantidade varia a depender da unidade), enquanto os 
outros ficam no alojamento. Não é incomum que alguns agentes se ausentem durante esse período a fim de 
resolver situações pessoais. O aspecto da vigilância, o estar alerta e de prontidão é um dos aspectos 
característicos desta profissão, mas que traz consigo, ao longo do tempo, os aspectos do ócio e acomodação 
[...].” (MONTEIRO, Letícia Chaves. A permeabilidade das grades na busca cotidiana pela ordem: um 
estudo sobre agentes penitenciários em Salvador – BA. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) 
– Faculdade de Ciências Humanas da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. p. 97). 



247 
 

 
 

determinada pessoa presa ou qualquer outro motivo contextual ou circunstancial. De 

acordo com Lourenço, há uma ambiguidade no trabalho dos agentes que oscila entre a 

falta de autonomia para determinar as regras, as condições espaciais, materiais, que 

compõem a população carcerária e demais elementos que formam e contornam o 

cotidiano prisional, contudo, há uma margem para que realizem as atividades da forma 

que acharem a melhor acomodação naquele momento. Em suas palavras, 

 
Isso mostra uma ambiguidade interessante: por um lado, restrição da 
ação institucional do agente; por outro, informalidade e flexibilidade de 
ação na prática prisional. Em outras palavras, se o agente não pode fazer 
o que acha melhor ou mais funcional pelas regras, ele, de alguma 
maneira, tem como fazer isso nas “entrelinhas” da lei. Cerca de 2/3 do 
grupo, 64,4%, declararam que tanto já havia concedido quanto 
demandado um “jeitinho” para alguém.434  

 

Cita-se como exemplo, que corrobora o dito acima, a fala de um entrevistado do 

Paraná que afirmou que os agentes criam as soluções no dia a dia e um entrevistado do 

MT disse que o agente vai se adequando as estruturas precárias de trabalho, o que vale 

dizer, que vai adaptando os procedimentos da forma como entendem mais adequada 

frente às precárias situações que vivenciam. O exemplo citado por ele foi de que 

conduzem menos presos para trabalhar porque correm menos risco desta forma e também 

reduzem o tempo de banho de sol. Disse que está sempre pensando nos subterfúgios para 

poder escapar caso ocorra uma situação de violência: “Para onde vou escapar? Onde jogo 

o preso?”.  

Um agente de Rondônia explicou que a Força Nacional Penitenciária oferece 

treinamento para os agentes estaduais. Contudo, o treinamento é baseado nos 

procedimentos realizados no Sistema Penitenciário Federal com vistas a uma 

uniformização e federalização dos procedimentos. Ocorre que, segundo ele, “em uma 

semana o agente estadual fica louco” se aplicar esse procedimento completo, 

considerando as diferenças nas condições das unidades prisionais, no efetivo de agentes, 

equipamentos, na quantidade de presos, superlotação, etc. Disse, ainda, que a 

federalização dos procedimentos leva ao adoecimento do servidor e do preso. “O perfil 

do preso é outro”, complementou. 

 
434 LOURENÇO, Luiz Claudio. Batendo a tranca: Impactos do encarceramento em agentes penitenciários 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dilemas: Revista de Estudos de Conflitos e Controle Social, 
v. 3, n. 10, out./nov./dez. 2010. p. 19. 
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Nesse sentido, um agente federal participante afirmou ser o SPF um “modelo 

impossível”, um modelo de procedimentos que são impossíveis de serem seguidos e 

mantidos em nível estadual. A Força Nacional Penitenciária tenta implementar a forma 

de trabalho nos estados, mas isso traz apenas benefício político “de endurecimento”, “o 

produto que estão vendendo é positivo, mas o resultado não é”. 

Um agente federal entrevistado explicou que os procedimentos seguidos até hoje 

no Sistema Penitenciário Federal foram criados pelos agentes penitenciários que 

ingressaram na primeira turma com base em suas experiências nos sistemas estaduais, 

com uma dinâmica “ultra rígida”. O entrevistado se questiona sobre o porquê desses 

procedimentos se manterem ainda desta forma. 

Na prática, cada unidade federativa e cada unidade prisional segue a forma como 

acha mais adequada ou possível realizar as tarefas; não há padrão estabelecido. A 

competência para a gestão do sistema penitenciário é estadual e, em geral, há bastante 

autonomia para cada diretor estabelecer os protocolos. Um entrevistado da Bahia teceu 

uma crítica a esse fato, e disse que a gestão deveria ser a mesma para todas as unidades 

para que as pessoas em privação de liberdade tivessem o mesmo tratamento. Segundo ele, 

isso reduziria o espaço para acordos e negociações informais entre as pessoas presas, os 

agentes prisionais e diretoria, reduzindo, então, o espaço para arbítrio, corrupção e 

acordos que variam muito em função dos perfis e características da direção, dos agentes 

e dos presos do momento em cada unidade. Nesse mesmo sentido, um participante de São 

Paulo explicou que “não é tudo certinho”, há margem para adaptações de acordo com o 

“jeitinho brasileiro”, o que pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Outro agente 

paulista disse que cada unidade tem um protocolo próprio de disciplina e a variação se dá 

em função do perfil do diretor geral. “Tem diretor que é mais carrasco”, 

complementou.435 

Sobre a diversidade na gestão prisional, Valdirene Daufemback explica que a 

política penal não é uma política pública organizada e é fruto de improvisos:  
 
Por trás desses tantos modos institucionais estão objetivos 
organizacionais, visões de políticas públicas, concepções de sujeitos e 
sociedade distintas e, por vezes, conflitantes. Não à toa, além dos 
procedimentos e rotinas diferentes e, comumente, sem justificativa 
plausível, temos estruturas de governo não coincidentes nos estados da 

 
435 Esse elemento também apareceu na pesquisa conduzida por Monteiro. Cf. MONTEIRO, Leticia Chaves. 
Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade e o poder. 2018. Tese (Doutorado 
em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2018. p. 109-121.  
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federação e ausência de um sistema de governança nas três instâncias 
federativas – União, estados e municípios. Ou seja, a política penal não 
é ainda uma política pública estruturada, em geral é consequência de 
improvisos.436 

 

O capítulo será organizado da seguinte maneira: em primeiro lugar será abordada 

a influência das facções e organização das pessoas presas nas rotinas e procedimentos, 

bem como na própria organização espacial das unidades. Após, o procedimento de 

abertura e fechamento das celas – tranca – e contagem das pessoas presas e, em seguida, 

discorrer-se-á sobre os procedimentos de revistas, tanto de pessoas quanto de objetos e 

ambientes. A seguir, passar-se-á a tratar dos deslocamentos internos e externos à unidade 

prisional. E então, ao final, do uso de equipamentos eletrônicos com fins de segurança 

nas unidades prisionais. 

 

10.1 A INFLUÊNCIA DAS FACÇÕES NAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS 

IMPLEMENTADOS PELOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E NA 

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL 

 

Os agentes penitenciários, a arquitetura prisional e as pessoas presas são 

protagonistas das relações vivênciadas no ambiente carcerário. Mas, mais do que isso, as 

pessoas presas organizadas em grupos ou facções são atrizes fundamentais na gestão 

prisional e sua forma de organização é central para a disposição dos espaços e para 

modulação da atuação dos agentes penitenciários.  

Elementos que estão presentes em diversas entrevistas realizadas são: limpeza e 

manutenção das unidades prisionais, distribuição de alimentação para as pessoas presas, 

divisão entres celas, alas, pavilhões ou até mesmo unidades prisionais, entre outros 

elementos. 

Um entrevistado de Rondônia explanou que a gestão da unidade é compartilhada 

com presos, por meio da facção, e com os familiares. A área da segurança é compartilhada 

com a facção; a área de assistência material às pessoas presas, com os familiares. Os 

familiares são responsáveis pelo fornecimento de colchão, alimentação, ventilador, itens 

de higiene e limpeza. Na área da segurança, o participante relatou que têm pouco material 

 
436 MELO, Felipe Athayde Lins; DAUFEMBACK, Valdirene. Modelo de Gestão para a Política Penal: 
começando uma conversa. In: VITTO, Renato C.P. de; DAUFEMBACK, Valdirene (Orgs.). Para além da 
prisão: reflexões e propostas para uma nova política penal no Brasil. Belo Horizonte: Letramento; Casa do 
direito, 2018. p. 12. 
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e equipamentos de segurança para os agentes penitenciários e baixo efetivo. Sendo assim, 

só há duas formas de manutenção da segurança da unidade “rezando, ou fazendo barganha 

maliciosa para a cadeia se manter calma”. 

De acordo com um entrevistado de São Paulo, a facção cresce sem que os agentes 

vejam, em suas palavras, o “ASP é o olho que nada vê”. Outro entrevistado paulista disse 

que tem unidades que são “totalmente dependentes da irmandade da facção” e 

exemplificou com a Penitenciária Feminina de Santana, dizendo que é “uma unidade do 

PCC”. Traçou um paralelo afirmando que em unidades que seguem uma disciplina muita 

rígida, a facção não conseguiu “se criar”, se estiverem presentes, “é na clandestinidade”. 

Ao passo que em outras unidades, a facção tem clara conivência e incentivo do estado. 

Um agente da BA relatou que os presos têm acesso a celulares e, segundo ele, a 

prisão é o “home office do preso para comandar o crime”. Complementou explicando que 

a “cadeia tá na paz” porque a liderança não quer que “vire a cadeia” porque isso faria com 

que perdessem a liderança, “para não virar a cadeia dele, mantém na paz”. De acordo com 

esse entrevistado, a comunicação entre a direção e os presos é constante para não ter 

rebelião. Então, de acordo com o participante, a direção concede “muitas regalias”, como, 

por exemplo, a ampliação da quantidade de visitantes permitidos e autorização para terem 

televisão nas celas. Os presos, de acordo com esse agente baiano, não têm interesse em 

promover uma rebelião, eles reivindicam “o mínimo”: acesso a advogados, visita, limpeza 

e itens de higiene como sabonete e escova de dentes. Por vezes, as reivindicações de 

direitos ou “regalias” está associadas à implantação, alteração ou disposição dos espaços, 

suas funções e seus usos. 

Outro entrevistado da BA fez afirmações no mesmo sentido. Disse que não tem 

rebelião desde 2007, “cadeia está tranquila desde então”, porque está “tudo arregado”, 

tem tudo o que os presos querem lá dentro.  Este entrevistado falou da permeabilidade 

entre o universo intramuros e extramuros. Disse que os presos fazem reivindicações e 

negociações e aí começam as concessões. Citou como exemplo televisão, forno elétrico 

e aumento na quantidade de visitas.437   

 
437 O mesmo elemento havia aparecido na pesquisa realizada por Monteiro: “Para um agente: ‘O Estado 
não se importa com o agente. Negocia com o preso porque isso aqui é uma bomba relógio. Faz negociações, 
dá regalias, para manter a cadeia calma. (Depoimento de Agente: 19/01/12)’”. (MONTEIRO, Letícia 
Chaves. A permeabilidade das grades na busca cotidiana pela ordem: um estudo sobre agentes 
penitenciários em Salvador – BA. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Faculdade de 
Ciências Humanas da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. p. 123). 
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Outro participante da BA fez um comentário no mesmo sentido e disse que para 

os presos é conveniente não fazer “nada” (ex. rebelião), pois se beneficiam das condições 

precárias e caóticas e não querem receber punição. Sendo assim, raramente os agentes 

enfrentam algum problema de indisciplina ou violência na unidade, apesar da falta de 

efetivo de agentes e da estrutura precária, inclusive com fragilidades sensíveis em postos 

de observação e vigilância. Segundo ele, os líderes das unidades não quererem perder 

poder e espaço, pois controlam a população carcerária. Disse que esse modelo dá uma 

falsa sensação de segurança para a população.438  

Importante destacar esse ponto apresentado: pois como seria possível sustentar 

um sistema com tantas deficiências e violações de direitos, sem a presença ostensiva do 

Estado – já que a posição dos agentes penitenciários é extremamente degradada e 

vulnerabilizada? Como seria possível, considerando, ainda, o desequilíbrio muito grande 

entre a quantidade de pessoas privadas de liberdade e de funcionários? O acordo com as 

pessoas presas parece ser peça central nesse arranjo – o que já é extremamente explorado 

pela literatura especializada no tema.439 Nesse sentido, Athayde afirma que o 

gerenciamento das prisões se dá de modo não declarado, por meio do compartilhamento 

da gestão dos espaços prisionais entre os agentes estatais e o crime. 440 

 
438 A pesquisa realizada por Monteiro em Salvador apresenta dados no mesmo sentido: “A fala de um agente 
é em muito representativa do grau de controle dos internos pelos agentes: O pátio é o santuário do preso. 
Lá a gente não manda em nada não (Diário de Campo: 23/01/12). Um outro agente complementa: “Aqui 
tem trezentos e poucos presos. Se você perguntar quem quer trabalhar ninguém quer. Querem ficar aí o dia 
inteiro jogando capoeira, aprendendo as coisas erradas...” (Diário de Campo: 18/07/11). Ou seja, o que os 
presos fazem dentro e fora das celas está longe de ter o pleno controle da instituição.” MONTEIRO, Letícia 
Chaves. A permeabilidade das grades na busca cotidiana pela ordem: um estudo sobre agentes 
penitenciários em Salvador – BA. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Faculdade de 
Ciências Humanas da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. p. 99. 
439 Diversos autores discutem o papel das facções criminosas no cotidiano prisional, por exemplo, BIONDI, 
Karina. Junto e Misturado: uma etnografia do PCC. São Paulo: Terceiro Nome, 2010. Col. Antropologia 
Hoje. DIAS, Camila Caldeira Nunes. PCC: hegemonia nas prisões e monopólio da violência. São Paulo: 
Saraiva, 2013. Col. (Saberes monográficos). GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo 
na virada dos tempos. São Paulo: Boitempo, 2017. Edição Kindle. JESUS FILHO, José. Administração 
penitenciária: o controle da população carcerária a partir da gestão partilhada entre diretores, judiciário e 
facções. Tese (Doutorado em Administração Pública e Governo). FGV, São Paulo, 2017. MELO, Felipe 
Athayde Lins de. O dispositivo penitenciário no Brasil: disputas e acomodações na emergência da gestão 
prisional. 2018. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2018; 
MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade e 
o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018; TAETS, Adriana Rezende Faria. Abrindo e fechando 
celas: narrativas, experiências, e identidades de agentes de segurança penitenciária femininas. Dissertação 
(Mestrado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2012. 
440 MELO, Felipe Athayde Lins de. O dispositivo penitenciário no Brasil: disputas e acomodações na 
emergência da gestão prisional. 2018. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2018. p. 35. 
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De acordo com um entrevistado do Paraná, as medidas de segurança que os 

agentes precisam adotar para proteção da sua integridade física são maiores hoje: a 

redução constante de efetivo dentro dos presídios e o aumento da população prisional 

tornam os agentes cada vez mais vulneráveis. Essas medidas, incluem, entre outras, 

separações e barreiras espaciais, equipamentos, armamentos e alterações nas rotinas e 

procedimentos. 

Outro entrevistado de São Paulo, deixou clara a grandiosidade da estruturação que 

o crime organizado assumiu no estado. Explanou que o crime organizado, por definição, 

é a estrutura ilícita que se utiliza das estruturas do governo, mas que enxerga que agora a 

configuração é outra, no caso de SP: o governo que se estrutura e se ancora nas dinâmicas 

do crime. Segundo ele, isso não é crime organizado, “é crime que se organiza”. O crime 

também é piramidal e o “pé de chinelo” está cada vez mais cerceado em suas relações. 

Disse, ainda, que “a estrutura do Estado é rudimentar em comparação com a estrutura do 

crime”. Outro entrevistado de São Paulo afirmou que “a facção em SP é império de ações 

criminais”. 

E a presença das facções é tão institucionalizada em São Paulo que, de acordo 

com um participante, os presos precisam assinar “declaração de pertencimento à facção” 

no momento da inclusão ou diretamente com o diretor, para que a distribuição espacial 

das pessoas presas possa ser realizada, essa informação é central para que sejam 

direcionados para um pavilhão ou cela específica.441 

Em SP foi dito que é o “comando” que controla as cadeias, com os líderes, 

“disciplinas” e “faxinas”.442 As pessoas presas obedecem à hierarquia da facção e, se não 

seguem as regras, se prejudicam, e a facção prejudica a família que está lá fora.  

Um entrevistado do Paraná disse que no início da sua carreira não havia facções, 

mas que hoje há e são muito atuantes. Disse que é preciso saber lidar com esse elemento 

e que “hoje a facção direciona muita coisa: escolhe quem pode falar com o agente, quem 

pode trabalhar etc.”. Essas determinações incluem as diferenciações pela circulação nos 

 
441 Monteiro também afirmou que o pertencimento às facções é fator determinante para a alocação da pessoa 
presa em determinada unidade, pavilhão ou cela. (MONTEIRO, Letícia Chaves. A permeabilidade das 
grades na busca cotidiana pela ordem: um estudo sobre agentes penitenciários em Salvador – BA. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Faculdade de Ciências Humanas da Bahia, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2013. p. 99). 
442 “[...] existe um posto de presos, dentro do pátio, que se denomina faxina. É um posto privilegiado, e de 
extrema importância para a dinâmica do pátio. Uma das responsabilidades é a limpeza do pátio em dias que 
precedem a faxina, e estes presos, que ficam em uma cela específica, tem um acesso privilegiado ao pátio, 
após o fechamento da Casa, por mais um período, para finalizar a limpeza.” (Ibdem. p. 187). 
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espaços prisionais, pois determinadas pessoas teriam mais liberdade de circulação e 

outras ficariam mais restritas. 

 Disse, ainda, que encontra preso faccionado na rua e que os agentes “não têm paz, 

tem que estar sempre em prontidão”. No dia anterior à entrevista, um PM tinha sido 

executado por facção na cidade, segundo ele. 

Contou que em 1998, PR e SP fizeram troca de presos. E em Maringá, ficaram 

presos Geleião e Carambola.443 Disse que “não tinham ideia do que estavam fazendo”. O 

entrevistado disse que, de início, a leitura é positiva porque não deixavam mais que presos 

batessem e estuprassem uns aos outros e, nesse sentido, a facção ajuda o trabalho do 

agente porque organiza de uma certa forma, mas o problema é que quando agem com 

crueldade, “é muito forte e ninguém segura”.  

Disse que as demandas do preso faccionado são sensatas: querem aumentar a lista 

de itens que podem ser enviados pela família, a quantidade de visitantes e ajudam os 

agentes. “Não dá pra generalizar a facção e dizer que é tudo ruim”. Sempre houve 

lideranças dos presos para sua própria organização. 

De acordo com um entrevistado de Pernambuco, o perfil do preso mudou muito 

desde que ingressou na carreira, em razão da organização das facções. Relatou ter 

vivenciado fugas por resgate, como “operações de cinema” em que 20 fugiram.444  

Um entrevistado do Amapá disse que, no final de semana que antecedeu a 

entrevista, 11 pessoas foram mortas em razão de acerto da facção fora das unidades 

prisionais, mas a ordem teria saído de dentro da unidade prisional. Relatou que a cidade 

viveu um terror, com toque de recolher, inclusive. Relatou que a disputa entre facções e 

as instituições de segurança pública estão crescendo cada vez mais. 

Segundo outro entrevistado do AP, o servidor anda de farda na rua, “ainda não 

tem receio das facções”. As facções estão começando a se fortalecer e a disputa se dá 

entre elas, e “não contra o sistema”. 

De acordo com um participante, em Rondônia, a facção Primeiro Comando do 

Panda (PCP) é bem forte. Os presos que eram neutros (chamados de “crime popular”, na 

gíria local), e estavam cumprindo pena na Penitenciária de Urso Panda, se juntaram para 

 
443 Líder do PCC atuava em Ribeirão Preto. Folha de S. Paulo, 27 nov. 2002. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2711200218.htm . Acesso em: 07 fev. 2021. 
444 Exemplo de fuga “espetacular” em Pernambuco: Penitenciária em Limoeiro tem fuga de 27 detentos 
após explosão abrir buraco em muro. G1 PE, 9 jul. 2020. Disponível em: 
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/07/09/presidio-de-limoeiro-tem-fuga-de-detentos-apos-
explosao-de-muro.ghtml. Acesso em: 7 fev. 2020.  

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2711200218.htm
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formar o PCP com a ideologia de “querer puxar cadeia e ter paz dentro do presídio e 

deixar brigas para fora”. Ficaram fortes especialmente na capital. PCC e CV também 

estão presentes no estado. 

De acordo com um entrevistado da BA, a facção se organizou para evitar a 

barbárie dentro do sistema penitenciário e rivaliza com o Estado, é “facção vs. Estado”, 

destacou, inclusive o funcionamento do Tribunal do Crime. Quando os agentes fazem 

blitz (“baculejo”) só pegam “couro de rato”, aqueles presos que são descartáveis para a 

facção, os “laranjas” que assumem as ações pelos outros. 

De acordo com um entrevistado de SP, a existência da facção aumenta o grau de 

periculosidade da função do agente e, portanto, demanda reforço na arquitetura para 

segurança da integridade dos agentes. Explicou que, nesse contexto, são criados os 

Centros de Detenção Provisória (CDPs) com modelo arquitetônico espinha de peixe, o 

que, nos dizeres do entrevistado, é uma opção que impossibilita contatos e socialização 

interna. Com o fim da Casa de Detenção, os CDPs são pulverizados pelo estado, o que 

acaba conduzindo a expansão territorial das facções também.   

Corroborando a percepção deste entrevistado, um agente do Paraná disse que a 

rebelião de 2015 foi uma demonstração de força da facção. Como consequência, os líderes 

foram transferidos de unidade e os demais sofreram com a falta de condições básicas, em 

razão da intensa depredação da estrutura da unidade.  

A importância e as contradições desses vínculos são exploradas pela literatura 

especializada. Um ex-agente entrevistado por Reis também fez afirmações no mesmo 

sentido, de que os vínculos entre os agentes e os presos são necessários para a manutenção 

da rotina e da ordem prisional e a importância do “faxina” como um personagem que 

troca informações importantes com a administração prisional.445  Um agente entrevistado 

por Siqueira relatou, como exemplo, o momento da “tranca”, afirmando que sem o apoio 

do “xerife” não seria possível realizar: 
 
O próprio xerife diz assim: ‘fecha essa cela aqui, essa tu deixa aberta, 
fecha essa outra aqui, a cela aqui tu pode deixa aberta’. Ele comanda. 
Eles vão passar a noite toda jogando dominó, se drogando, entendeu? 

 
445 “Conforme informado pelo ex-ASP IV, os vínculos de ‘amizade’ entre ASP e preso são ‘úteis’ e 
‘necessários’, sobretudo, para fins de manutenção da ordem nas prisões ou, reproduzindo os seus dizeres, 
para ‘segurar a cadeia’, pois, se a equipe não tiver o ‘vacilão’ (delator), a cadeia pode virar (rebelião): 
“Doutora, em toda cadeia tem vacilão e eles são necessários para segurar a cadeia. Hoje a gente sabe que 
toda cadeia tem um faxina e o faxina é que na maioria das vezes quem repassa as informações pra 
administração, aí o faxina é útil, se não for assim, a cadeia vira. (ex-ASP IV). (REIS, Marisol de Paula. 
Entre o Poder e a Dor: representações sociais da corrupção e violência no Sistema Penitenciário de São 
Paulo. 2012. Tese (Doutorado em Sociologia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2012. p. 248). 
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Então, fica tudo “à volonté”. Não fogem porque não querem. Se der um 
cavalo doido aí, todo mundo foge. Policiamento é pouco, não tem na 
muralha, são poucos soldados e cabos aí em cima na muralha. Os 
agentes são poucos e esse pouco faz o agente [penitenciário] se esforçar 
muito. Trabalhar muito.446 

 

Nesse sentido foi a fala de um entrevistado do MS: “preso finge que obedece e 

ASP finge que manda” é uma “pactuação tácita”, segundo ele.  

 

10.1.1 Organização espacial em função da facção 

 

A distribuição das pessoas em privação de liberdade e a possibilidade de 

circulação em maior ou menor grau nos espaços prisionais é, em grande medida, fruto de 

arranjos com as facções, de acordo com as entrevistas realizadas. 

Um entrevistado de São Paulo relatou que a distribuição de lugar para dormir entre 

os presos é feita com base no poder de cada um. Em uma unidade em que trabalhou – 

Penitenciária Feminina da Capital – as celas foram projetadas para serem individuais, 

com apenas uma cama. Por conta da superlotação, duas ou três presas habitavam cada 

cela e na cama ficava a presa que comandava e que tinha poder, as demais dormiam no 

chão. 

Um entrevistado do Rio Grande do Sul relatou que as galerias são organizadas em 

razão do pertencimento dos presos à facção.  

Segundo um entrevistado do Paraná, ter uma galeria apenas para faccionados é 

positivo, pois facilita para o serviço de inteligência, que passa a conhecer melhor o perfil 

daqueles presos. Disse que atualmente os faccionados foram para unidades com 

segurança mais rígida. E que presos envolvidos no assassinato de um agente foram 

transferidos para o Sistema Penitenciário Federal, em Mossoró. 

Um entrevistado de Pernambuco disse que as chacinas resultam de disputa por 

espaço dentro das unidades prisionais e pelo “mercado das ruas”. Esse fator aumenta a 

demanda por separar mais os presos, seja porque as disputas estão cada vez mais 

acirradas, seja porque a violência é tanto maior quanto maior for o grupo. Portanto, 

segundo ele, há demanda por aumento de celas que abriguem um ou dois presos apenas, 

para reduzir disputas e o potencial de violência que uma intercorrência pode ter. 

 
446 SIQUEIRA, Ítalo Barbosa Lima. “Aqui ninguém fala, escuta ou vê”: relatos sobre o cotidiano 
profissional dos agentes de segurança penitenciária em Manaus. 2016. Dissertação (Mestrado em 
Sociologia). Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. p. 169. 
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Em Rondônia, foi relatado que as duas facções que estão presentes no presídio de 

Urso Branco são separadas para todas as atividades, inclusive para atividades escolares, 

contudo, na unidade Urso Panda as duas facções ficam separadas nas carceragens, mas 

nas atividades escolares e religiosas “ficam juntas numa boa”. 

A facção organiza as filas das visitas, conforme diversos entrevistados relataram 

e a literatura especializada já aponta. 447  

A distribuição espacial vai para além das celas em que cada pessoa presa ficará, 

inclui a divisão em unidades prisionais. Um entrevistado de São Paulo, contou que a 

Penitenciária 2 de Mirandópolis é destinada às lideranças do PCC. Segundo ele, os presos 

desta unidade cumprem penas muito altas de 20, 30 anos. Disse que é uma unidade “mais 

pesada” por conta disso. Explicou, também, que “Venceslau é o castigo dos castigos e de 

Venceslau fazem a “desinternação” em Mirandópolis”.  A situação é levada ao extremo 

com a criação do Sistema Penitenciário Federal. De acordo com um agente federal 

entrevistado, o SPF foi criado no governo Lula pelo Min. Márcio Thomáz Bastos com a 

função de isolar presos perigosos e fornecer uma alternativa para o isolamento real, para 

não continuarem negócios criminosos enquanto estão presos. É destinado aos líderes: 

“Deus perante a massa carcerária”.448  

Apenas um entrevistado, do Espírito Santo, afirmou que a facção não determina 

onde ficará cada preso. Explicou que a distribuição dos presos se dá por outros critérios, 

como bairro de origem e outros fatores que não especificou. 

 

10.1.2 Mão de obra prisional 

 

A utilização da mão de obra dos presos para a manutenção das unidades prisionais 

apareceu na maioria das entrevistas e em diversos tópicos. A gestão prisional depende da 

atividade laboral das pessoas presas e conta com elas para administrar o sistema 

penitenciário. 449 

 
447 Cf. BIONDI, Karina. Junto e Misturado: uma etnografia do PCC. São Paulo: Terceiro Nome, 2010. 
Col. Antropologia Hoje; GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo na virada dos tempos. 
São Paulo: Boitempo, 2017. 
448 “O Sistema Penitenciário Federal tem sua missão instituída pela Portaria do Depen nº 103, de 18 de 
fevereiro de 2019: “Combater o crime organizado, isolando suas lideranças e presos de alta periculosidade, 
por meio de um rigoroso e eficaz regime de execução penal, salvaguardando a legalidade e contribuindo 
para a ordem e a segurança da sociedade”.” BRASIL. Conheça o Sistema Penitenciário Federal, 8 dez. 
2019. Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2019/12/conheca-o-sistema-
penitenciario-federal. Acesso em: 7 fev. 2021. 
449 Reis já havia destacado esse elemento ao relatar sua experiência de campo na Penitenciária II de 
Tremembé em São Paulo. “Os trabalhos que fazem parte da rotina da penitenciária são desempenhados 
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Um entrevistado do MS compartilhou o caso da unidade de Segurança Máxima 

Jair Ferreira de Carvalho, projetada para 630 vagas e que abriga 2.500 presos. A mão de 

obra dos presos é responsável por todas as reformas. Nesta unidade, os agentes não entram 

nos pavilhões e celas por causa da insegurança e do perigo. Sendo assim, os presos medem 

as celas ou estruturas que serão reformadas, o estado providencia os materiais com base 

nas medições realizadas pelos presos, envia os materiais para dentro do pavilhão e os 

presos fazem a obra, sem nenhuma supervisão profissional ou do Estado. 

Um entrevistado do Espírito Santo disse que os presos são responsáveis pela 

manutenção, inclusive do sistema de controle e vigilância. Contou uma história, que não 

sabe ser boato ou fato, de um preso que seria responsável pela manutenção de todo 

sistema de controle de todas as unidades do estado a partir de um computador da unidade 

de Vila Velha. Segundo a história que contam, ele utilizou o computador da unidade de 

Vila Velha disponibilizado pelos agentes para hackear a empresa responsável pela 

manutenção para poder cuidar disso, pois a manutenção não estaria sendo feita de maneira 

adequada. Essa pessoa teria sido presa por ter hackeado o banco Itaú em um esquema que 

subtraía um real de cada correntista. 

Um entrevistado da BA disse que existem os presos “farda amarela” que são 

escolhidos pela direção para ficarem em uma “cela especial”, que tem a mesma estrutura 

das demais, mas fica geograficamente afastada dos “presos de farda laranja”, os demais 

presos. Eles são responsáveis pela faxina, sempre sob a supervisão de um agente. Disse 

que um dos critérios adotados para essa seleção é o crime cometido e disse que os presos 

por cometimento de violência doméstica (“lei Maria da Penha”) “não são bandidos de 

verdade” e podem ter mais flexibilidade de circulação. Existem, segundo ele, ainda, 

aproximadamente 10 presos “farda azul”, que gozam de maior liberdade e trabalham na 

fábrica ou na manutenção da unidade, e são tratados com mais confiança pelos agentes, 

não sendo vigiados o tempo todo.  

O participante do DF disse que os presos fazem a limpeza dentro da unidade, mas 

no setor administrativo é uma empresa terceirizada, por razões de segurança.  

 

 
pelos próprios presos que se organizam no sentido de manter a ordem interna da prisão. Estão incluídos aí 
trabalhos na lavanderia, barbearia, rouparia e serviços de limpeza. Um visitante que adentrasse a unidade, 
facilmente saberia distinguir o preso do ASP, pois, de acordo com as normas gerais do sistema penitenciário 
de São Paulo, é obrigatório, em todos os estabelecimentos penais, o uso de uniforme para os presos (calça 
cáqui e camisa branca). REIS, Marisol de Paula. Entre o Poder e a Dor: representações sociais da 
corrupção e violência no Sistema Penitenciário de São Paulo. 2012. Tese (Doutorado em Sociologia) — 
Universidade de Brasília, Brasília, 2012. p. 202. 
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10.1.3 Distribuição de alimentação para pessoas privadas de liberdade 

 

Na maior parte das unidades do país, os presos se alimentam nas próprias celas ou 

pátios destinados ao banho de sol. Não há estrutura de refeitório. 

A realidade da maior parte do que foi narrado pelos entrevistados é de que os 

agentes prisionais pouco entram nos pavilhões e alas de habitação, sendo que a rotina 

principal de ingresso nessas áreas é o momento da “tranca” – nos casos em que ela é 

realizada presencialmente – contagem e revista das celas. Sendo assim, os presos são 

responsáveis por distribuir a alimentação e na grande maioria das unidades do país, os 

presos designados para esta função de distribuição da alimentação são os “faxinas”. 

Alguns casos específicos apareceram nas entrevistas e serão destacados abaixo. 

Em São Paulo, foi relatado que nas unidades automatizadas, o agente chama o 

preso responsável pela distribuição da alimentação ao acionar um alerta sonoro e ele se 

aproxima da gaiola para receber o carrinho com as marmitas e realiza a distribuição, e 

depois devolver as embalagens. Foi dito que na Penitenciária de Caiuá as embalagens são 

laváveis e retornam para serem higienizadas na própria unidade.  

Um entrevistado de RO falou que dois presos entram no pavilhão para a 

distribuição de comida acompanhados de um agente. Contou uma situação em que um 

preso foi morto nesse momento pelos demais por ser de outra facção, que o agente 

conseguiu correr e fugir em tempo de não sofrer agressões.  

Um entrevistado do AP disse que um preso leva comida já na quantidade certa 

com um carrinho da cozinha para o pavilhão, e o “faxina distribui”. Os presos comem 

dentro das celas, com elas trancadas. 

E, no Espírito Santo, segundo um entrevistado, a distribuição da alimentação em 

geral é realizada pelos presos, apenas na unidade Máxima II a distribuição é feita pelos 

agentes. 

 

10.1.4 “Frente”, “Piloto” e “Faxina”: protagonistas na cena carcerária 

  

Os personagens das facções mais citados nas entrevistas que desempenham os 

papéis principais na interação com os agentes foram os “frentes”, “pilotos” e “faxinas”. 

Os “frentes” são os líderes que representam a unidade como um todo. Os pilotos são 

líderes de pavilhões ou alas. E os faxinas são presos que têm maior liberdade para circular, 
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suas celas permanecem mais tempo aberta, fazem a limpeza da unidade e a distribuição 

da comida.  

Um entrevistado de SP relatou que apenas o “faxina” conversa com o ASP, que o 

“faxina” tem status entre os presos.  

Um entrevistado de SP relatou haver duas celas destinadas aos “faxinas”, que são 

abertas duas horas mais cedo e fecham mais tarde para que façam os procedimentos de 

limpeza e distribuição de alimentação. Relatou um momento em que “recebeu 

determinação de cima” para que houvesse apenas uma cela destinada aos “faxinas” e 

depois a ordem mudou e não era mais para ter cela separada.  

Um entrevistado de SP relatou que são 47 ou 48 celas por pavilhão e cinco destas 

são destinadas para 14 presos “faxinas”. Disse que o Diretor Geral escolhe os “faxinas”, 

o que facilita muito o dia a dia.  Reforçou a importância do preso para a atuação do agente: 

“o agente precisa do preso”. 

Um entrevistado de RO compartilhou que cada pavilhão tem uma “cela livre” que 

é destinada ao “preso laboral”, ou seja, aquele que realiza trabalho interno na unidade, 

como organização e distribuição de água, alimentação, coleta de lixo e limpeza. O diretor 

da unidade escolhe quem ficará responsável por essa atividade, dentre aqueles que gozam 

de respeito dos outros presos. Mas, o entrevistado disse desconfiar que a escolha não é 

feita pela direção, “para mim são os outros presos que escolhem”. 

Um ASP de SP falou da importância dos presos para a gestão prisional e disse que 

os “faxinas” “facilitam o dia a dia”. Falou também da importância do “piloto” de cada 

pavilhão e do “frente” da cadeia. Um agente de RO disse que muitos presos são 

destacados para serviço de manutenção, além de distribuição de alimentação e apoio a 

enfermaria. 

De acordo com um entrevistado de SP, a relação é mais flexível e permeável com 

o “piloto”: é uma relação de mais respeito. Negociações e a flexibilização de regras 

ocorrem nessa relação. Outro entrevistado apresentou visão semelhante ao afirmar que os 

presos com mais poder no crime falam mais com os agentes, e outros presos “não 

cobram”. Os presos que detêm menos poder são “cobrados” e tem que “prestar conta” por 

conversarem com os agentes. Afirmou que os presos poderosos não dão trabalho para o 

agente. Ocupar esses postos na hierarquia da facção também confere mais acesso em 

termos de circulação espacial e convivência com os servidores das unidades prisionais.  
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De acordo com um entrevistado de MG, o agente trata de forma diferente os presos 

mais perigosos, e citou como exemplo o Marcola. Disse que adotam um tratamento 

“reverencial” e que, para estes presos, buscam dar o tratamento ideal estabelecido em lei. 

 

10.1.5 Síntese temática 

 

As funções e usos dos espaços das unidades prisionais são diretamente 

influenciados pelas facções criminosas. 

A dependência das facções e organização das pessoas presas na dinâmica 

prisional, na organização e utilização dos espaços e nos procedimentos e rotina realizados 

pelos agentes penitenciários é institucionalizada e é o que possibilita que o plantão 

transcorra sem intercorrências.  

É através da parceria na gestão da rotina prisional entre estado – representado 

pelos agentes – e facções que as necessidades básicas mínimas podem ser atendidas. Os 

presos são essenciais para limpeza da unidade, serviços de manutenção, distribuição de 

alimentação, distribuição dos espaços que serão ocupados por cada pessoa presa e etc. 

Ao mesmo tempo, não há controle e vigilância por parte dos agentes sobre as 

atividades desempenhadas pelos presos e os entrevistados afirmaram que as cadeias são 

comandadas por facções, que “está tudo arregado” e que as penitenciárias são o “home 

office do crime”. Os acordos e negociações com as lideranças representantes das pessoas 

presas com a direção da unidade e com os agentes é o que garante que não ocorram 

rebeliões ou atos de violência ou grandes indisciplinas. Por vezes, as demandas das 

pessoas presas estão diretamente associadas à utilização dos espaços, tanto em termos de 

melhorias, alteração de funções ou possibilidade de acesso. 

 

10.2  TRANCA E CONTAGEM 

 

A tranca e a contagem (ou confere) são momentos chave na dinâmica prisional. 

Na prática, são uma das principais demonstrações de presença cotidiana dos agentes na 

condução das rotinas, pois abrem e fecham as pessoas presas em suas celas e servem, 

também, para se ter certeza se ninguém está morto, se não houve fuga e se estão nas suas 

próprias celas. É um procedimento de extrema importância na perspectiva da segurança 

e do controle que deve ser realizado rotineiramente.  
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O momento da abertura e fechamento dos presos e presas nas celas é um momento 

emblemático da rotina prisional. Em especial, considerando o contexto de superlotação e 

baixo efetivo de agentes, essa tarefa se torna mais desafiadora e arriscada. A arquitetura 

também desempenha papel fundamental, facilitando ou dificultando a realização da 

tarefa. As condições descritas por um entrevistado de RO demonstram a relação direta 

entre arquitetura, procedimentos, atuação dos agentes e sua relação com as pessoas 

privadas de liberdade. Ele relatou que os corredores da carceragem do Presídio Urso 

Panda são muito estreitos, o que dificulta o trabalho de tranca e revista dos presos, pois 

só cabem duas pessoas. Sendo assim, os agentes ficam em posição de vulnerabilidade 

ainda maior para a realização desses procedimentos e adotam medidas para mitigar os 

riscos, que podem ser desde reduzir esses momentos até exigir que as pessoas presas 

passem por mais revistas ou coloquem as mãos para trás, por exemplo. 

Os projetos arquitetônicos das unidades prisionais precisam considerar todas as 

atividades que ali se desenvolverão, em especial as corriqueiras como a tranca e a 

contagem. 

Diferentes situações foram encontradas na pesquisa de campo, com variações que 

vão desde apoio do grupo tático armado para realização da tranca, como no caso do 

Amapá;  situações em que os agentes não entram nos pavilhões para fazerem a tranca, 

pois as unidades são automatizadas ou mecanizadas;450 até casos extremos em que é 

necessário o apoio de presos para a realização da tarefa (caso relatado por participante de 

RS); casos em que os agentes trancam sozinhos um número grande de presos e é 

necessário passar, literalmente, a chave, para fechar as celas. 

Um entrevistado de São Paulo explicou que o ideal é que todos e quaisquer 

procedimentos sejam realizados ao menos por dois agentes e apresentou duas razões: 

segurança de vida e segurança legal. A segurança de vida é literalmente ter mais alguém 

para agir em caso de alguma ameaça ou situação de tensão. A segurança legal é ter 

testemunha, caso algum imprevisto ocorra ou a situação seja levada para um 

procedimento disciplinar ou até mesmo judicial. Vê-se que essa afirmação demonstra que 

o agente se sente sempre vulnerável, tanto concretamente, por sentir que há uma ameaça 

 
450 O capítulo seguinte apresentará discussão específica sobre a automação e mecanização das unidades 
prisionais. 
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constante à sua integridade física e até a sua vida; como também em aspectos mais 

simbólicos, como o jurídico e a sensação ocasionada pela arquitetura prisional.451 

As impressões sobre o momento da tranca são, em geral, de que é um momento 

de tensão, em que o agente precisa impor seu poder contra uma massa carcerária muito 

grande e sem contar com equipamentos e recursos.  A organização espacial das unidades, 

como regra geral, é de pavilhões aptos a abrigar uma grande quantidade de pessoas em 

privação de liberdade e que estão superlotados. Ou seja, os agentes têm o desafio de 

conseguir que um grande número de pessoas – muito superior ao número de agentes – 

entrem em suas celas lotadas e com condições indignas para ficarem ali trancados durante 

muitas horas.   

É nesse sentido que um entrevistado disse que o momento da tranca é “você, Deus 

e sua caneta”. Outro entrevistado de São Paulo, no mesmo sentido, disse que “sua palavra 

vale mais do que tiro de fuzil”, que a maior arma do agente é “fazer relatório para mandar 

para o juiz para ferrar a vida do preso”. Tal elemento parece ser importante no equilíbrio 

de forças entre agentes e pessoas presas. Os juízes parecem considerar como verdadeiro 

todos os fatos apresentados pelos agentes nos procedimentos de faltas graves justamente 

para darem respaldo à sua atuação, pois sabem da fragilidade numérica e de equipamentos 

para manutenção da ordem. Entendem que se o agente não puder contar com o apoio do 

judiciário, sua função estará ainda mais fragilizada.452  

É, também, o momento em que estará sozinho ou com poucos colegas em um 

espaço cercado com as pessoas presas, então se tiver alguma atitude que os presos 

desejem retaliar por alguma razão, esse é um momento propício. Esse ponto também é 

abordado por Monteiro que afirma, que diferentemente das demais forças de segurança, 

como a polícia militar, os agentes, para além de cumprirem a função de vigilância, 

prevenção e repressão a ilícitos, também desenvolvem uma tarefa de cuidado e custódia 

destas mesmas pessoas e convivem com elas por meses ou até anos. Isso faz com que a 

relação entre os grupos e o tratamento dispensado siga outra lógica, distinta da lógica 

 
451 No mesmo sentido, entrevistados por Monteiro afirmaram que não conversam sozinhos com os presos, 
para ter sempre uma testemunha e reduzir o risco de serem acusados de corrupção ou favorecimento. 
(MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade 
e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p.150-151. 
452 CALDERONI, Vivian. Luz e Sombra no Sistema Prisional: percepções de juízes sobre agentes 
penitenciários. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 
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policial. Esse é um aspecto que complexifica a relação que se estabelece entre agentes, 

presos e arquitetura penal.453 

Levando em conta a necessidade insuperável de que os agentes tenham contato 

com as pessoas presas – para assegurar o cumprimento dos procedimentos, atender 

demandas, evitar ou reprimir ações ilícitas –, requer-se que as relações entre os atores se 

deem em uma lógica de garantia da integridade física de todos. Destaque-se que o 

convívio entre as mesmas pessoas é rotineiro e se estende no tempo e se conforma em um 

espaço, cada ato praticado pelos agentes trará consequências frente à população prisional, 

que é bastante numerosa e vive em condições de grande pressão, estresse e carência de 

direitos básicos.  

Um entrevistado de SP disse que no momento da tranca sentia muita “adrenalina”, 

olhando para todos os lados, com medo que pudesse ser agredido. Depois, com o passar 

do tempo, começa a não sentir mais essa insegurança e a “agir naturalmente”. Outro 

entrevistado de SP disse que o momento da tranca é um momento de muita 

vulnerabilidade. A arquitetura das unidades não apresenta rota de fuga ou escape – há 

apenas um acesso para os pavilhões. Considerando a pouca quantidade de funcionários, 

isso se torna ainda mais sério, pois em diversas situações não há outro agente “dando 

cobertura” para a atividade de tranca observando a partir de um posto de trabalho 

destinado a tal finalidade ou com comunicação via rádio, por exemplo, e tomar 

providências caso algum movimento de agressão ao agente que ingressou para a 

realização da tranca seja iniciado.  

Um agente paulista citou como exemplo o procedimento realizado na 

Penitenciária Feminina de Santana que abriga três mil presas divididas em três pavilhões, 

com cinco andares cada um. Os pavilhões são divididos em lado par e ímpar. Cada lado 

tem 42 celas por andar, com duas presas por cela. Relatou que a abertura das celas ocorre 

às 9h, quando uma agente penitenciária entra sozinha no pavilhão para abrir manualmente 

todas as celas, uma a uma. Após as presas saírem, trancam as celas e só retornam para o 

procedimento de tranca novamente às 16h30 para encerrar o banho de sol e retornarem 

para as celas. Segundo esse entrevistado, por mais que sejam muitas celas para serem 

trancadas e inspecionadas, são menos presas por cela, o que facilita o trabalho. As presas 

 
453 MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade 
e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 106-109. 
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que irão auxiliar na distribuição do jantar ficam para fora das celas e às 18h a agente entra 

novamente para fechar as celas das responsáveis pela distribuição de comida.  

Esse é o momento em que realizam o “confere”, comparando o rosto da pessoa 

presa com a foto que está no prontuário. Disse que entra sozinho, sem rádio de 

comunicação, possibilidade de acionar um botão para clamar por apoio e nem armamento 

ou qualquer outro suporte que possa ser dado por outros agentes localizados em postos 

estratégicos. Frisou que não tem como pedir socorro, pois não tem outro funcionário de 

prontidão nas proximidades. É um momento de muita tensão. Complementou dizendo 

que as presas “não fazem nada porque não querem”, porque quem rege a cadeia é o 

“comando”. Disse que as “presas fingem que os agentes mandam e os agentes fingem que 

mandam.”. 

Um entrevistado de Rondônia relatou que são aproximadamente 100 presos por 

pavilhão e um agente entra sozinho para realizar a tranca. Nesse caso, não entra armado, 

pois seria muito perigoso. Outro agente do mesmo estado relatou que três ou quatro 

agentes entram no pavilhão de 200 presos para a tranca.  

Segundo um entrevistado da Bahia, às 7h o agente entra para abrir as celas e às 

16h para fechar. Explicou que depois de uma rebelião em 2003, os agentes passaram a 

entrar apenas para abrir e fechar e no restante do dia os presos ficam sem a presença dos 

agentes. Em razão da insegurança de serem vítimas de violência praticada pelos presos, 

reduziram os momentos em que tem contato e proximidade. A arquitetura também não 

tem qualquer adaptação que permita que possa estar próximo e seguro.454 

 
454 Os agentes baianos entrevistados por Monteiro também apresentaram elementos no mesmo sentido. Cf. 
MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade e 
o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 117-118. E Em cada uma das unidades prisionais 
estudadas, existiam variações quanto a definição e execução destas regras. O procedimento de “abrir e 
fechar a cadeia”, um dos momentos de maior vulnerabilidade para os agentes, uma vez que eles adentram 
o pátio onde estão todos os presos, numa das unidades estudadas, por exemplo, é realizado por praticamente 
todos os agentes que estão de plantão (cerca de 20) e obedece a uma logística que se propõe a oferecer o 
mínimo de insegurança para os agentes (descrita abaixo), diferentemente de outra unidade onde, até pela 
carência de agentes (cerca de 5 por plantão/pavilhão), geralmente esta responsabilidade é de apenas um 
agente. Já em outra unidade, para abrir, às 7h da manhã, eles destrancam todas as celas (abrem o cadeado), 
de fora para dentro, mas as portas continuam fechadas. Depois que todos os cadeados foram abertos, e que 
o penúltimo agente já passou da grade de volta a base, a cela que fica mais próxima da base dos agentes, e 
aberta. O último agente entra e os presos correm para abrir as demais celas. Abrir as celas dos outros, 
especialmente a dos “frentes de cadeia”, e algo disputado em busca de status e recompensas. Já no 
procedimento de fechar a cadeia, às 16h, as celas vão sendo fechadas da mais próxima a mais distante, com 
o objetivo de ir diminuindo a quantidade de presos no pátio. Quando todos estão nas celas, parte dos agentes 
fica nas galerias de baixo, parte nas galerias de cima. Ao finalizá-las, passam ao segundo pátio (há uma 
divisória) e voltam em seguida abrindo uma cela por vez, para fazer o confere. Os presos saem e ficam em 
frente a cela, de cabeça baixa, muitos vestidos apenas de bermuda, apenas nas celas dos cristãos e que se 
vestiam com roupa social. Na ocasião observada, não foi realizado o confere nominal, apenas do 
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Um entrevistado de São Paulo relatou ter vivido uma situação de muita tensão 

quando foi realizar a tranca. Naquela unidade os pavilhões abrigavam 400 presos e apenas 

um agente ingressava para a tranca. Naquele dia, ele foi cercado pelos presos que estavam 

fazendo reclamações sobre algum aspecto da área da saúde. Hoje em dia, costuma optar 

por postos de trabalho em que não precise ficar em posição tão vulnerável ou unidades 

prisionais automatizadas, que não adotam esse modelo de tranca presencial. 

Um entrevistado do Rio Grande do Sul relatou que na unidade de Alta Segurança 

de Charqueadas as celas foram projetadas para terem um portão pesado de ferro que abre 

e fecha pelo acionamento de um botão. Contudo, os motores instalados quando da 

inauguração da unidade não tem força suficiente para puxar a porta. Sendo assim, o 

sistema adotado é de que um preso fecha a porta e depois o agente tranca o cadeado. Esse 

entrevistado chegou a vivenciar uma situação em que foram necessários seis presos para 

fechar uma cela, pois estava sem manutenção e era muito pesada.  

No Amapá, o grupo especial tático armado faz o apoio dos agentes penitenciários 

para o momento da tranca, segundo os entrevistados do estado. Um entrevistado do AP 

explicou que dois agentes trabalham por pavilhão e tem apoio de dois outros agentes do 

Grupo Tático fazendo a cobertura da segurança. Os agentes tiram os cadeados e os presos 

abrem o ferrolho, mas apenas depois que os agentes tiverem saído do pavilhão.  Um 

participante disse que no Cadeião são 400 presos por pavilhão e ficam dois, no máximo 

quatro agentes. Os agentes soltam os presos para o banho de sol e realizam a observação 

a partir da guarita.  

Um agente do Paraná contou que antes eles entravam na galeria com seis celas, 

em número superior de agentes do que de presos. Oito agentes entravam para fazer o 

procedimento da tranca. Após a rebelião de 2015, a unidade foi mecanizada e um só 

agente desloca-se até a galeria para chamar os presos e puxar a alavanca que abre a porta 

das celas para que os presos entrem e depois, a partir da alavanca, fecha a porta. 

Um entrevistado de SP relatou que na unidade em que trabalha, um ASP faz 

conferência sozinho de aproximadamente 80 presos pela manhã, por volta das 6h30min. 

 
quantitativo. Ao questionar um dos agentes sobre isto, ele respondeu: “O procedimento diz que era para 
ser sempre nominal, mas você sabe que acomoda né? (Diário de Campo: 20/01/12)” O procedimento 
permeado pela agência daqueles que o executam, se transforma numa versão do que deveria ser enquanto 
regra. Será analisado posteriormente o quanto esse proceder por um lado auxilia na manutenção da rotina, 
por outro e corresponsável por situações de insegurança ou descontrole.” (MONTEIRO, Letícia Chaves. A 
permeabilidade das grades na busca cotidiana pela ordem: um estudo sobre agentes penitenciários em 
Salvador – BA. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Faculdade de Ciências Humanas da 
Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. p. 97-98). 
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Um agente de Rondônia sugeriu a utilização de biometria para realizar essa conferência, 

explicou que “com número tão grande de presos e, por vezes, rotatividade entre os postos 

de trabalho, é difícil se lembrar do rosto e nome de todos”. 

Um agente entrevistado por Siqueira, em Manaus, descreve esse momento como 

de muita tensão e reforça a necessidade de contar com o apoio dos presos para ter êxito 

na tarefa. De acordo com ele, 
 
Quando tu vai fechar um pavilhão, tu entra e teu colega te tranca. Tu dá 
a chave pra ele, se te pegarem, pegam só você. Tu mesmo te tranca e 
vai entrando com aquele monte de chaves que são das celas. Cada cela 
dessa moram quinze homens, dez homens, um por cima do outro... por 
cima mesmo. A cela aí é dois e meio por três metros. Acabou o banho 
de sol, por exemplo, ‘vamos lá pessoal, vamos lá’, tem um xerife que te 
ajuda. Ele comanda aquele pavilhão, ‘vamos lá, pessoal! Colabora aí 
com a gente, vamos entrar’. Aí, o pessoal vai entrando e não é tu que tá 
dando ordem, que é o agente, é a ‘xerifada’. Têm aqueles teimosos que 
ficam ali. ‘Mermão, entra logo’, isso o agente falando, ‘como é que é, 
rapaz?’, o preso muda. Pro [xerife] lá de dentro ele [preso] fala 
baixinho, com agente [penitenciário] ele muda. Tu, tira pro banho de 
sol, depois tem que levar pro médico, pra tudo tem um horário. Você 
não para. Às vezes, são dois agentes para fazer tudo isso.  (F. agente 
penitenciário).455 

 

É interessante compreender com maior profundidade o que significa o momento 

da tranca. Alguns entrevistados relataram que é o momento em que se fazem presentes e 

precisam controlar uma quantidade muito grande de pessoas presas confinadas em um 

espaço com apenas um acesso. Sendo assim, eles entendem que toda sua conduta ao longo 

do dia e de todos os dias vai impactar diretamente o resultado desta ação. Se adotarem 

uma postura que não imponha respeito, pode acontecer dos presos não entrarem nas celas 

para a tranca no momento estipulado. Mas, de outro lado, se adotarem uma postura com 

extrema rigidez, pode ser que os presos queiram impor alguma retaliação ao agente e 

agredi-lo.  

Um entrevistado paulista disse que trancar com “tranquilidade” demonstra para os 

outros colegas que é um bom profissional e está realizando bem o seu trabalho. Além 

disso, é uma ação que gera uma gratificação profissional por saber que conduziu bem o 

seu trabalho. 

 
455 SIQUEIRA, Ítalo Barbosa Lima. “Aqui ninguém fala, escuta ou vê”: relatos sobre o cotidiano 
profissional dos agentes de segurança penitenciária em Manaus. 2016. Dissertação (Mestrado em 
Sociologia). Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. p. 166. 
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É um momento em que a proximidade entre presos e ASPs é grande e o agente 

pode “sentir” o clima da cadeia com maior proximidade ou até ter alguma percepção que 

interrompa ou impeça alguma atividade ilícita por parte dos presos.  

Ao mesmo tempo, é um momento de muita vulnerabilidade em termos de 

segurança pessoal, já que ficam com um grande número de pessoas presas, em um 

ambiente sem rotas de fuga ou apoio externo, observação ou comunicação com os outros 

profissionais. E o caminho que os estados têm adotado é de ampliar a separação entre 

agentes e presos, e o momento da tranca é um bom exemplo, que voltará a ser abordado 

mais adiante no tópico a respeito da mecanização e automação das unidades. 

Reis afirma que as rotinas e a dinâmica prisional, em certa medida, estão sujeitas 

as decisões que os agentes tomam naquele determinado momento. Um dos exemplos que 

apresenta é a fala de um dos entrevistados, ex-agente, que relatou que em São Paulo, os 

agentes não entram mais para fazer contagem, mesmo sabendo que deveriam. Mas, por 

conta do medo e da vulnerabilidade que vivenciam nesta situação, optaram por não mais 

fazer o controle da população prisional. 456 

 

10.2.1 Síntese temática 

 

O momento da tranca e da contagem de presos é emblemático na rotina do agente 

penitenciário. Um fator estruturante é a questão espacial, uma vez que a arquitetura 

prisional gera a necessidade de trancar muitas pessoas ao mesmo tempo. Somado ao 

pequeno número de agentes por plantão nas unidades prisionais estaduais, essa tarefa se 

torna o momento em que se está mais vulnerável:  está sozinho ou em dupla em meio a 

um contingente muito grande de pessoas presas, sem rotas de escape e sem apoio externo 

de outros profissionais.  

A arquitetura prisional como espaço cenográfico impacta na forma como essa 

rotina é realizada e vivenciada por agentes e pessoas presas, como os casos citados em 

que o corredor é muito estreito ou de que não há qualquer saída alternativa ou rota de fuga 

em caso de agitação por parte das pessoas presas, ou postos de observação com ângulo 

de visão e disponibilidade de agentes para fazer uma cobertura visual do momento da 

tranca, para que possam tomar providências em caso de indisciplina ou atos de violência.    

 
456 REIS, Marisol de Paula. Entre o Poder e a Dor: representações sociais da corrupção e violência no 
Sistema Penitenciário de São Paulo. 2012. Tese (Doutorado em Sociologia) — Universidade de Brasília, 
Brasília, 2012. p. 244. 
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As observações dos participantes se voltaram para explicar como se sentem e 

como realizam esse procedimento nas unidades em que trabalham. É unânime a percepção 

de ser o momento mais crítico em termos de segurança pessoal e estratégias foram 

compartilhadas, como a presença de grupo tático armado para apoio.  

Também foi destacado o simbolismo em realizar a tranca e a contagem sem 

intercorrências e como a postura do profissional durante todo o dia é fundamental para o 

sucesso da ação. A realização desta atividade faz com que os colegas percebam a atuação 

do profissional de uma forma diferente e gera satisfação pessoal com a realização do 

trabalho.457 

 

10.3  REVISTAS 

 

As revistas são parte fundamental do cotidiano prisional. Os entrevistados relatam 

estar sempre em busca de algo escondido ao realizar procedimentos de inspeção e revista 

rotineiramente nas pessoas – privadas de liberdade e visitantes – nos objetos e nos 

ambientes.  

Esse procedimento é considerado pelos entrevistados como estratégico para 

garantir a segurança das unidades prisionais, dos funcionários e da sociedade – 

especialmente no controle da comunicação com o mundo exterior ao cárcere, seja nas 

trocas com visitantes, telefones ou cartas. 

 
457 Monteiro, ao abordar a questão da satisfação com o trabalho dos agentes penitenciários, cita a questão 
de “entregar um plantão tranquilo” para a próxima turma. Esse elemento não surgiu nos dados produzidos 
neste trabalho, mas por ser complementar ao narrado por um participante com relação a tranca, será agora 
citado. “Nós tínhamos de dedo aquele que não gostava de fazer o serviço, a grande maioria queria que o 
plantão funcionasse, queria ir para casa no outro dia com a sensação de dever cumprido, a gente não deixava 
um cara passando mal pro plantão seguinte, a gente era amigo do plantão seguinte, e o plantão seguinte era 
amigo do outro. Então fazer bem o trabalho é conseguir resolver as situações que aconteçam no seu 
plantão… O objetivo é chegar no final do dia, eu aprendi isso com um policial militar quando eu tava 
entrando aqui, o objetivo nosso aqui é fazer cumprir o nosso dia com honradez, que a noite corra bem, para 
que eu possa entregar o plantão no outro dia em condições para o meu colega também trabalhar bem, e cada 
um entregando ao outro bem, a gente vai conseguir ter uma harmonia. Aqui agora é o seguinte: não deu 
para fazer hoje, não faço, a equipe de amanhã que resolva… Precisa voltar essa essência de irmandade, 
coleguismo como a gente chama, esse corporativismo, não aquele ruim, para acobertar o outro, mas esse 
bom, de serenidade, de apoiar... Se, tem um problema aqui, saiu no jornal tá tendo problema na Detenção, 
daqui a pouco, em meia hora, tá todo mundo aqui, de todos os plantões, dando aquele apoio. E agora, chegar 
aqui de manhã, tá com alguma pendência aqui, é hora do cara ir embora, o cará tá pegando a mochila dele 
e vai embora, não quer saber se aquilo pode evoluir, se não vai evoluir... simplesmente, é meu horário, vou 
embora. Naquele tempo a gente não tinha isso. Naquele tempo, aqui, teve um probleminha, e tal, o guarda 
de plantão que tava saindo nem trocava de roupa... Você chegava aqui para ver uma situação que tava 
acontecendo, nem sabia quem estava trabalhando e quem não estava, porque ninguém trocava de roupa. 
(ROBERVAL)”. (MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a 
vulnerabilidade e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 94).  
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10.3.1 Revista dos ambientes 

 

Sobre o procedimento e a rotina de revista dos ambientes, o assunto mais 

comentado nas entrevistas foi a revista das celas. Esse procedimento pode ser completo e 

minucioso ou “uma olhada geral”, mas ele ocorre algumas vezes ao dia. Os agentes 

participantes citaram o procedimento de bate-teto, bate-chão e bate-grade como algo que 

fazem diversas vezes, em geral associado ao momento da “tranca” e “confere”. Consiste 

em bater com uma barra de metal no teto, no chão e nas grades para se certificar que estão 

íntegros, ou seja, que as pessoas presas não estão cavando buracos, túneis ou não estão 

serrando as grades.  

Um entrevistado de SP explicou a diferença entre os tipos de revista dos 

ambientes: a vistoria e a revista apurada. A vistoria é só uma “visualização por cima” e a 

apurada é minuciosa “cada buraquinho com chave de fenda para abrir chuveiro e 

descarga”. A vistoria é realizada todos os dias juntamente com o procedimento chamado 

de bate-grade. E há, ainda, a blitz surpresa que revista tudo, pertences, roupas e etc. Além 

dessas, há uma revista mensal realizada pelo Grupo de Intervenção Rápida. 

Além da vistoria e da revista apurada, também existe a blitz que é executada por 

agentes dos grupos especiais designados para tal finalidade. Com uma certa 

periodicidade, estes grupos fazem blitz surpresa e são extremamente minuciosas e 

agressivas. Existem muitos relatos de violência nesses momentos. De acordo com dados 

da Defensoria Pública de São Paulo, 45% das pessoas presas no estado de São Paulo 

relataram terem sido vítima de violência do GIR, além de destruição dos pertences, 

atiçamento dos cães para morder as detentas e ordem de tirar as roupas.458  

Outro entrevistado paulista relatou que fazem frequentemente uma “mini revista”, 

o “bate-chão”, em que agentes entram nas celas para ver se presos não estão cavando 

túnel. Explicou que é necessário sempre serem acompanhados por um preso habitante 

daquela cela para não sofrerem acusações de violações que não tenham cometido e para 

que o preso veja que, se algo foi encontrado, não está sendo forjado, porquanto estava de 

fato naquela cela. 

Um entrevistado de Rondônia falou que objetos ilícitos são jogados por cima do 

muro e, por isso, encontram uma quantidade grande de objetos ilícitos em todas as 

 
458 INSTITUTO TERRA, TRABALHO, CIDADANIA (ITTC). Você sabe o que é o GIR – Grupo de 
Intervenção Rápida? Disponível em: http://ittc.org.br/voce-sabe-o-que-e-o-gir/. Acesso em: 7 fev. 2021. 

http://ittc.org.br/voce-sabe-o-que-e-o-gir/
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revistas, chegando a encontrar até 38 objetos em um único procedimento. Outro 

participante do mesmo estado explicou que o grupo especial é acionado para fazer uma 

revista minuciosa – em geral com alto índice de agressividade – o “bacu geral” ou 

“bacuzão geral” e, segundo ele, a forma de realização da revista pelo grupo especial é 

“faca na caveira”, com “bala e jogo de humilhação”. Na opinião dele, depois “volta ao 

normal”, mas se cria uma situação de ódio que vai aumentando a cada dia. 

Sendo assim, percebe-se que a revista de ambientes ocorre principalmente nas 

celas. Isso porque os agentes prisionais não têm visibilidade do que se passa dentro das 

celas nos sistemas estaduais, tanto porque não ingressam nos pavilhões enquanto os 

presos estão “trancados” e, também, porque não têm ângulo de visão para dentro das celas 

dos postos de observação – especialmente considerando que as celas estão superlotadas. 

Diversos entrevistados relataram, ainda, que não ficam nos postos de observação 

próximos aos pavilhões durante a noite. 

  Os materiais construtivos das unidades, pelo que é possível depreender da fala 

dos entrevistados, é de uma qualidade que permite que sejam furados, cavados ou 

quebrados e a localização da unidade, localização das celas dentro das unidades e demais 

aspectos arquitetônicos possibilitariam fugas por esses caminhos. Por essa razão estão 

sempre atentos a buracos que possam estar sendo cavados. 

Segundo Monteiro, esses procedimentos são essenciais, pois são expressões do 

poder exercido pelos agentes penitenciários e necessários para manutenção da ordem. 

Contudo, a forma e o que será encontrado pode afetar o equilíbrio e a ordem das relações 

frágeis estabelecidas entre agentes e pessoas privadas de liberdade.459  

 

10.3.2 Revista das pessoas privadas de liberdade 

 

Para além da revista dos ambientes, em especial das celas, há as revistas das 

próprias pessoas em privação de liberdade. Tal procedimento é constante e também tem 

gradações, segundo os entrevistados explicaram: existe a revista íntima em que a pessoa 

fica nua, agacha e exibe as partes íntimas; a revista corporal em que apenas levanta a 

camiseta e o agente apalpa o corpo sob a roupa; e a revista mais rápida em que apenas 

abre a boca e levanta a camiseta.  

 
459 MONTEIRO, Letícia Chaves. A permeabilidade das grades na busca cotidiana pela ordem: um 
estudo sobre agentes penitenciários em Salvador – BA. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) 
– Faculdade de Ciências Humanas da Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. p. 107. 
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O momento e a frequência em que cada procedimento é realizado varia de acordo 

com cada unidade prisional, ou melhor, com cada plantão de unidade prisional que tem a 

autonomia para, juntamente com a direção da unidade, definir. Para os agentes essa 

revista é de suma importância, pois a quantidade de pessoas presas é muito superior à 

quantidade de agentes prisionais e qualquer objeto pode ser suficiente para que uma 

rebelião seja desatada, na opinião deles.  

 Em geral, a revista das pessoas acontece quando vão se locomover e transitar na 

unidade. Mas, em algumas entrevistas foi relatado que a forma como o espaço prisional 

é organizado faz com que não seja necessário realizar essa revista. Nas unidades em que 

há um corredor separado por uma grade (que alguns chamam de “brete”) em que o preso 

transita sozinho – em alguns casos algemado e em outros não – os entrevistados disseram 

que não há necessidade da realização da revista. O que também é uma opção em razão da 

baixa quantidade de funcionários.  

Esse exemplo é muito elucidativo da importância do espaço na dinâmica prisional. 

Neste caso, o fato de ter uma divisão concreta para circulação exclusiva das pessoas 

presas possibilitou uma redução no procedimento de revista.  

Em Rondônia, segundo um entrevistado, há um espaço específico que utilizam 

para fazer a revista nos presos. Disse considerar uma violência para os dois lados. Se 

sente forçado pelo estado a praticar essa violência e também se sente violentado por ela. 

“Vejo pessoas nuas 200 vezes por dia”. Fazem a revista completa nos presos e nas celas 

todas as vezes que saem para o banho de sol. 

Um entrevistado de São Paulo disse que na Penitenciária Feminina de Santana só 

é feita revista corporal das presas nas blitz, em geral uma vez por semana. Se desconfia 

que a presa está escondendo algo no corpo, leva para passar no escâner corporal e se é 

constatado, vai para a cela de castigo e responde a procedimento disciplinar.  

Preta Ferreira tratou das revistas corporais das presas, tanto no procedimento de 

inclusão, quanto nas blitz. E descreveu o procedimento de revista vexatória, em que ficam 

nuas, realizam agachamentos e tem seus órgãos íntimos inspecionados. Sobre a blitz, 

escreveu: "Ia ter 'blitz e peladão', que funcionam assim: eles entram nos quartos, quebram 

e bagunçam tudo pra ver se acham alguma coisa, depois fazem todas as mulheres ficarem 

peladas em fileira no corredor. Todas peladas, agachando três vezes de costas, três vezes 

de frente, abrindo as nádegas para ver se tem celular ou drogas.”460 

 
460 FERREIRA, Preta. Minha carne: Diário de uma prisão. São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. 
Posição 1075.  
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Um entrevistado de MG disse que para ir para o banho de sol fazem a revista 

completa nos presos, mas na volta não. Para dificultar que escondam algo que não seja 

permitido, voltam sem camisa. 

Siqueira, ao estudar os agentes prisionais em Manaus, descreve uma aula da 

escola, da formação que teve oportunidade de acompanhar, em que ensinaram a realizar 

a revista com inspeção da boca, da língua e três agachamentos, apesar de já estar proibida 

por determinação da Vara de Execução Penal.461  

 

10.3.3 Revista dos visitantes 

 

A revista das pessoas que entram nas unidades prisionais é mais uma das rotinas 

essenciais na dinâmica carcerária. Mais uma vez, objetiva-se impedir a entrada de objetos 

proibidos ou ilícitos e controlar o contato da pessoa presa com o mundo exterior, a partir 

do mando sobre o que o visitante pode levar ou não.  

Estas revistas ocorrem em espaços próprios, logo próximo a portaria. Nesses 

espaços, em geral, estão instalados os equipamentos que auxiliam o procedimento de 

revista, como raio X, esteira, escâneres corporais, bem como salas pequenas com 

divisórias para as situações em que a revista vexatória – com nudez e exibição dos órgãos 

genitais – é realizada. 

Há um grande movimento nacional pelo fim das revistas vexatórias de visitantes 

de unidades prisionais. Nestes procedimentos, os familiares ficam nus, agacham e têm 

suas partes íntimas inspecionadas. Pesquisa da Rede Justiça Criminal comprovou que tal 

procedimento não contribui para o incremento da segurança das unidades e não impede o 

ingresso de objetos proibidos. A pesquisa aponta que em apenas 0,02% das revistas 

realizadas no estado de São Paulo encontram objetos proibidos.462 A constitucionalidade 

dessas revistas está sub judice perante o Supremo Tribunal Federal463 e alguns estados já 

 
461 SIQUEIRA, Ítalo Barbosa Lima. “Aqui ninguém fala, escuta ou vê”: relatos sobre o cotidiano 
profissional dos agentes de segurança penitenciária em Manaus. 2016. Dissertação (Mestrado em 
Sociologia). Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. p. 121. 
462 REDE JUSTIÇA CRIMINAL. Revista Vexatória. 2021. Disponível em: 
https://redejusticacriminal.org/pt/publication/revista-vexatoria-2/. Acesso em: 07 fev. 2021. 
463 Tal como se pode observar em relação ao Recurso Extraordinário com Agravo 959620. Cf. BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo 959.620/RS. Relator: Min. EDSON 
FACHIN. Julgado em: 28/10/2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/revista-intima-presidios-
fachin.pdf. Acesso em: 20 abr. 2021. 

https://www.conjur.com.br/dl/revista-intima-presidios-fachin.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/revista-intima-presidios-fachin.pdf
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proibiram expressamente a prática. 464 

Um entrevistado de SP relatou que a instalação dos escâneres corporais foi muito 

positiva, pois antes tinham que realizar revista corporal em todas as visitantes e “era 

horrível”. 

Um entrevistado da BA disse que são oito agentes para revistar todos os visitantes 

e os objetos, alimentos e pertences. Disse que é muito cansativo e a partir de determinado 

momento não tem mais condição física para revistar adequadamente. São dois dias de 

visita por semana de até cinco visitantes por preso, na Cadeia Pública de Salvador.  

Um entrevistado de SP relatou que a sala das revistas dos visitantes é muito 

abafada e sem ventilação adequada. O dia de visita é o mais cansativo do plantão, pois é 

o dia todo de pé em um espaço sem ventilação e iluminação adequada. 

 

10.3.4 Revista dos objetos que entram 

 

A revista dos objetos e materiais que ingressam cotidianamente nas unidades 

prisionais é mais um dos procedimentos que estão no campo da segurança. São revistados 

os objetos levados pelas famílias – seja em dia de visita, no dia designado para a entrega 

do “jumbo” ou por “sedex” – as cartas, tendo aí uma censura inclusive em termos de 

conteúdo465 e objetos e materiais que são enviados pelo próprio estado ou adquiridos por 

este, como alimentação, materiais para as oficinas de trabalho, uniformes, kit higiene e 

etc.466  

 
464 FERNANDES, Sarah. Após um ano de campanha, revista vexatória está proibida em dez estados. Rede 
Brasil Atual, 2 maio 2015. Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/05/apos-
um-ano-de-campanha-revista-vexatoria-esta-proibida-em-dez-estados-7951/. Acesso em: 7 fev. 2021. 
465 Preta Ferreira descreve esse procedimento em seu livro e explica que a revista das cartas acontece nas 
duas vias: as cartas que são recebidas e enviadas pelas pessoas presas passam pela fiscalização. “O envelope 
tem que ser aberto, pois os funcionários, antes de enviar a carta, leem e avaliam se pode ou não enviar! E, 
quando você recebe uma carta, é a mesma coisa: eles analisam antes de entregar.” (FERREIRA, Preta. 
Minha carne: Diário de uma prisão. São Paulo: Boitempo, 2020. Edição Kindle. Posição 1494). 
466 Godói descreve o procedimento de revista dos objetos levados pela família em dia de visita: “A revista 
do jumbo é um dos procedimentos mais demorados. Os pacotes passam por um aparelho de raios X, 
semelhante aos utilizados em aeroportos. Em seguida, agentes de segurança penitenciária retiram todos os 
itens da sacola e os inspecionam segundo quantidade, qualidade e detalhes. Os recipientes são abertos e é 
comum que a comida pronta seja perfurada diversas vezes com um garfo ou uma faca. As garrafas de 
refrigerante são abertas e o gás deve sair sonoro. Sabonetes podem ser partidos ao meio. Odores de xampus, 
cremes e desodorantes também são testados. Roupas são minuciosamente revistadas em suas costuras e 
dobras. Os elementos vetados ficam ali retidos e dificilmente serão recuperados após a visita. A revista do 
jumbo serve de ocasião para múltiplos desentendimentos e conflitos entre visitantes e agentes estatais, pelos 
critérios aplicados ou pelo modo de manipulação dos itens.” (GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões 
em São Paulo na virada dos tempos. São Paulo: Boitempo, 2017. Edição Kindle. Posição 5447) 

https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/05/apos-um-ano-de-campanha-revista-vexatoria-esta-proibida-em-dez-estados-7951/
https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/05/apos-um-ano-de-campanha-revista-vexatoria-esta-proibida-em-dez-estados-7951/
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Para a realização de tanta revista, existem agentes penitenciários designados 

especificamente para esta função e, também, ambientes específicos para a realização da 

atividade.  

Em SP, um entrevistado disse que um dos maiores desafios é a revista dos 

caminhões que trazem materiais para as oficinas de trabalho. Um ASP afirmou que muitos 

objetos ilícitos ingressam na unidade por essa forma. Disse ser impossível um funcionário 

dar conta de revistar um caminhão tão grande e que seria necessário mais funcionários, 

“mas, o Estado não investe em funcionários”. 

Um entrevistado de SP relatou que o recebimento dos itens enviados pelos 

familiares em uma unidade em que trabalhou se dava em uma sala próxima da portaria, 

através de uma janela. A família ficava do lado de fora da unidade prisional e entregava 

a sacola pela janela. O agente revistava os objetos e se encontrava algo proibido, devolvia 

para a família. Se fosse algo ilícito, encaminhava a pessoa e o objeto para a delegacia e o 

preso para a cela de castigo. O agente acompanhava o procedimento na delegacia para 

prestar depoimento. É necessário chamar uma viatura de polícia para fazer esse translado. 

Compartilhou que a rotina neste posto de trabalho é cansativa, pois fica o dia todo de pé 

e as sacolas são pesadas. A família precisa levar, inclusive, vassouras e rodos. 

Um entrevistado de Minas Gerais afirmou que a abertura das cartas e do sedex é 

feita na frente do preso, no posto de trabalho chamado de “censura”. 

Um entrevistado do Paraná relatou que leva o dia todo para revistar as sacolas 

(“jumbada”). Com aparelho de Raio X fica muito mais rápido. Disse, também, que as 

sacolas são muito pesadas – por volta de 25kg nos casos em que a família envia todos os 

itens da lista permitida.  

Nesse sentido, é fundamental destacar o papel que as famílias assumem no 

provimento de assistência material para as pessoas em privação de liberdade. Esses itens 

enviados nas pesadas sacolas não são “mimo” ou “agrados”, mas itens de primeira 

necessidade, de higiene, alimentação e vestuário. Segundo Godói:  
 
A manutenção de mínimas condições de vida para a população 
carcerária paulista não pode se realizar exclusivamente através de 
investimentos estatais, de modo que um sistema de abastecimento do 
sistema prisional só se constitui pela mobilização de recursos dos 
próprios presos e, principalmente, de seus familiares e amigos, por meio 
dos vasos comunicantes do pecúlio, do jumbo e do Sedex. Visita e 
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jumbo, portanto, conformam um fluxo fundamental no sistema de 
abastecimento operante nas penitenciárias paulistas.467 

  

Um entrevistado de SP explicou que tudo o que chega e sai da unidade passa pelo 

setor de inclusão: sedex, kit higiene etc. O trânsito de presos é enorme. Relatou que em 

uma unidade grande, de aproximadamente 2 mil presos, chegam por volta de 50 sedex 

por dia e na pandemia, com a proibição de visitas e de entrega do “jumbo” 

presencialmente, esse número subiu para 80. São dois ou três agentes no setor de inclusão 

da unidade em que trabalha. Relatou ser um ambiente muito desconfortável para a 

realização do trabalho, pois não tem ar-condicionado e é muito calor. Disse que é um dos 

postos de trabalho mais ativos e cheios de trabalho, mas que prefere trabalhar lá a ter 

contato direto com o pavilhão.  

O preso acompanha o processo de abertura do sedex, pois se é encontrada qualquer 

irregularidade, já é comunicado o evento e encaminhado para a sindicância. 468 O familiar 

recebe um ano de suspensão da visita (“gancho”) e o preso cumpre sanção na cela 

disciplinar.  

Um entrevistado do Espírito Santo disse que no início da carreira trabalhou no 

posto de trabalho de censura de cartas e teceu uma crítica contundente ao fato de não ter 

qualquer procedimento, protocolo, orientação ou capacitação para o desempenho dessa 

função. Simplesmente, começou a abrir as cartas, ler e decidir qual conteúdo era 

permitido e qual não.  

Um entrevistado do ES relatou que a unidade de Segurança Média I passou por 

reformas estruturais: segundo ele, antes não tinham muito controle para entrada de 

ilícitos, mas hoje é praticamente nula a possibilidade de acontecer.  

 

10.3.5 Síntese temática 

 

As revistas ocupam boa parte do trabalho dos agentes. O fluxo de pessoas e objetos 

é grande e exige atenção dos profissionais para evitar que objetos proibidos entrem nas 

unidades ou circulem de um lugar para outro. 

 
467 GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo na virada dos tempos. São Paulo: Boitempo, 
2017. Edição Kindle. Posições 5208-5257. 
468 Um entrevistado de SP relatou que os familiares têm enviado uma droga chamada K4 por sedex, que é 
muito difícil de encontrar na revista, pois é no papel. 
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Existem espaços definidos para a realização das revistas de visitantes e objetos – 

especialmente aqueles levados e enviados pelos familiares e cartas. Com relação a revista 

das pessoas em privação de liberdade, um entrevistado de Rondônia relatou ter um espaço 

definido para que ocorram. Os demais participantes não trataram desta especificidade.  

A implicação da forma como as unidades são projetadas foi mencionada como 

fator de impacto para a definição dos protocolos com relação às revistas. Um exemplo 

citado é que nas unidades em que os presos circulam internamente em um corredor 

separado por uma grade sem o acompanhamento presencial de um agente, não é realizada 

revista da pessoa antes de todos os deslocamentos.   

 Além disso, o fato de as unidades estarem superlotadas e o efetivo de agentes ser 

insuficiente, acabam por abreviar processos que consideram que deveriam ser executados 

com mais frequência ou maior nível de detalhamento. 

 

10.4  DESLOCAMENTO 

 

O deslocamento para diferentes setores da unidade prisional e para outros locais 

fora das unidades prisionais, são comumente chamados de trânsito – interno e externo. A 

atribuição de acompanhar as pessoas presas nesses deslocamentos internos é do agente 

penitenciário; já nos externos pode ser dos agentes, como de policiais militares ou de 

outras carreiras da administração prisional como agentes de escolta e vigilância. São 

regramentos estaduais. 

A forma como os agentes organizam-se para realizar o deslocamento interno é 

variada e, pelo que os entrevistados disseram, depende de dois fatores principais – efetivo 

de agentes disponíveis no plantão e arquitetura da unidade. Os aspectos principais da 

arquitetura prisional que afetam o trânsito das pessoas presas e a circulação dos agentes 

citados nas entrevistas são o “brete” e a divisão em pavimentos nas unidades 

mecanizadas. 

No caso das unidades que têm “brete”, há uma grade no corredor separando o 

trânsito de pessoas presas e de agentes e demais pessoas que circulam na unidade. Os 

entrevistados atribuem a esse “brete” a desnecessidade de realizar o trânsito interno dos 

presos, mantendo apenas o acompanhamento visual (São Paulo, Paraná). Isso foi relatado 

no caso das unidades prisionais em que o segundo andar é destinado apenas à circulação 

de agentes penitenciários, e o térreo, para os presos. O agente faz a abertura dos portões 

por esse segundo andar e o acompanhamento visual dos presos. 
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Um entrevistado do Maranhão disse que não fazem o acompanhamento no trânsito 

interno por falta de efetivo, mas que deveriam fazer. Outro agente do MA disse que o 

procedimento de algemação é realizado ainda no pavilhão e há um funcionário designado 

para acompanhar os atendimentos, mas não o translado até a área de saúde, por exemplo. 

Um entrevistado do Paraná disse que os agentes não acompanham o preso no 

trânsito interno para atendimento, são algemados e com marca-passo e circulam por um 

corredor gradeado. 

Um entrevistado do Amapá explicou que o acompanhamento é só visual, o preso 

anda sozinho sem algema e sem grade. Outro participante do estado explicou que os 

portões internos são de chapa de ferro e fechados com cadeado. Quando o preso precisa 

passar por dois portões para se deslocar para outra área da unidade, ele é revistado e vai 

sozinho. Os agentes fazem acompanhamento visual e por rádio, avisando os colegas de 

que aquela pessoa está indo para determinado local.  

Um entrevistado de SP relatou que, em uma penitenciária compacta em que 

trabalhou, um agente era escalado para ser responsável por toda movimentação interna 

dos presos, o que, entre outras coisas, leva a uma demora nos atendimentos e circulação 

das pessoas. Disse também que as unidades maiores possuem um radial (corredor) grande 

e o trânsito dos presos se dá por esse único corredor. Sendo assim, a quantidade de 

trabalho dos agentes flutua muito em função do posto de trabalho em que está alocado. 

Se trabalha no fundo (últimos pavilhões) só tinha a movimentação daquele pavilhão. 

Então, tinham os agentes que trabalhavam mais e os que trabalhavam menos, ao mesmo 

tempo em que os que trabalhavam menos corriam mais risco porque em caso de rebelião 

estava mais distante da saída, pois não há nenhuma saída de emergência localizada no 

final do corredor ou no meio, apenas a porta da frente da unidade.  

Um entrevistado de Rondônia relatou que um agente faz a escolta do preso até a 

enfermaria que é muito longe, quase na entrada da unidade. 

Algumas unidades optam por algemar o preso para o trânsito interno, revistá-lo 

com maior ou menor detalhamento e invasividade e outras conduzem a situação de outra 

forma. 

Um entrevistado de MG relatou que a unidade Nelson Hungria é muito grande. 

Para a locomoção para unidades internas é preciso percorrer grandes extensões. Do 

pavilhão 7 até a enfermaria, por exemplo, são 300m. Tem uma viatura conduzida pelos 

próprios agentes dentro da unidade para fazer o trânsito de presos para as atividades 

internas. Disse, ainda, que há um grupo de 10 a 12 agentes destacados para fazer o trânsito 
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interno de dois mil presos. O preso não anda sozinho pela unidade, sempre acompanhado 

por agentes. 

Os deslocamentos externos são, majoritariamente, para hospitais, transferência de 

unidades e audiências. Nesse sentido, unidades que abrigam presos provisórios têm maior 

fluxo para audiências, por exemplo. Em geral, essas escoltas são armadas e, por essa 

razão, em muitos estados não é realizada pelos agentes penitenciários, mas por grupos 

especiais armados ou pela polícia militar. 

Em São Paulo, um entrevistado explicou que as agentes femininas são 

responsáveis pelos deslocamentos externos das presas, pois na carreira de AEVPs não há 

mulheres e é obrigatório que mulheres escoltem mulheres. 

Um entrevistado do RS relatou que as viaturas para escolta e trânsito de presos 

estão em péssimo estado. Disse que são veículos modelo Del Rey 82. 

Um entrevistado do AP disse que o Grupo Tático é responsável pelas escoltas 

externas. Em sentido semelhante, em MG, de acordo com um entrevistado, o COPE é 

responsável pelo transporte de presos de alta periculosidade ou nos casos de escolta de 

grandes grupos. E o GETAP é o grupo de apoio às escoltas. 

 

10.4.1 Síntese temática 

 

A questão do trânsito e fluxo de pessoas presas é uma dinâmica totalmente 

relacionada com o espaço, sua concepção e os usos que são feitos deles. Os “bretes” e a 

divisão em andares são os principais elementos de organização espacial citado pelos 

entrevistados que afetam os deslocamentos. Além disso, foram feitas observações sobre 

a localização e contiguidade dos espaços em que as assistências são prestadas ou as 

atividades educacionais ou laborais são executadas e o impacto para o trânsito interno. 

Ademais, a localização das unidades prisionais impacta diretamente os 

deslocamentos externos que ocorrem para fóruns, delegacias, unidades de saúde e 

transferência para outras unidades prisionais.   

Deve-se lembrar que o efetivo nas unidades prisionais estaduais é muito baixo e, 

portanto, designar um funcionário para o trânsito interno desfalca outros postos de 

trabalho e observação. Ao mesmo tempo, a quantidade de deslocamentos internos que 

ocorre diariamente é intensa, pois se deslocam para enfermaria, ala de educação e 

trabalho, consultas com os técnicos, etc. O tamanho das unidades e a forma de 

organização espacial altera completamente essa questão. Unidades espinha de peixe com 
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radial muito longa, exige um deslocamento grande para os setores de assistência, por 

exemplo. A distância dos locais destinados à educação e trabalho dos pavilhões 

habitacionais pode facilitar ou dificultar a circulação interna na unidade. 

Os deslocamentos internos e externos de pessoas presas são constantes e devem 

seguir protocolos e rotinas de inspeção e acompanhamento que envolvem os agentes 

prisionais. Contudo, mais uma vez, o baixo efetivo de agentes e a inadequação espacial 

em razão das distâncias internas para os atendimentos foram citados como elementos que 

exigiram adaptações e acomodações por parte da gestão prisional. Ademais, algumas 

demarcações espaciais permitiram que na visão dos entrevistados, os deslocamentos 

internos pudessem ser realizados sem a presença dos agentes, porém de forma segura.  

  

10.5  EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 

 

As deficiências apontadas pelos entrevistados com relação aos espaços prisionais 

e quantitativo de agentes penitenciários de plantão poderiam, em alguma medida, serem 

mitigadas com o investimento em equipamentos, como câmeras e aparelhos para revista 

de pessoas e objetos. Câmeras podem suprir pontos cegos ou auxiliar na vigilância do 

banho de sol ou de retaguarda para o momento da “tranca”. Os aparelhos de raio X ou 

escâneres corporais poderiam facilitar os procedimentos de revistas e torná-los mais 

eficientes e menos invasivos. Rádios de comunicação auxiliariam na retaguarda dos 

agentes, bem como para chamarem um colega para assumir um posto de trabalho 

enquanto vão ao banheiro ou almoçar. Contudo, em geral, depreende-se das entrevistas 

que esse movimento não vem sendo realizado na medida que os entrevistados achariam 

necessário. 

Um agente federal entrevistado disse que a tecnologia e os equipamentos 

eletrônicos precisam ser aliados às finalidades, segundo ele, a tecnologia depende do 

perfil do preso, da arquitetura, do regime de cumprimento de pena etc. Ele destacou que 

a finalidade do sistema penitenciário estadual e federal são diferentes. A finalidade, 

segundo ele, do sistema federal é de isolamento e contenção, ao passo que do sistema 

estadual deveria ser de reintegração social. 

Um entrevistado do MS disse ser muito importante investir em tecnologia. Um 

agente do ES disse que o uso de tecnologia e a implementação de rotinas propiciou a 

redução da entrada de objetos ilícitos nas unidades.  
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10.5.1 Câmeras 

 

Um entrevistado do Rio Grande do Sul relatou que o fato de haver câmeras 

monitorando as unidades prisionais é positivo, na perspectiva do interesse público. Não 

só os presos estão monitorados, mas também os agentes.  O fato de estar sendo 

monitorado o tempo todo, retira a naturalidade e pode ser um fator inibidor de 

comportamentos inadequados, tais como corrupção e violência. Na opinião de 

entrevistados de São Paulo, de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, as câmeras reprimem 

mais presos e funcionários corruptos, e contribuem para a integridade do agente e das 

pessoas presas.  

Muitos entrevistados compartilharam as dificuldades para acompanhar e observar 

o banho de sol devido aos pontos cegos e à localização dos postos de trabalho. Nesse 

sentido, câmeras bem instaladas poderiam auxiliar na solução dessa questão. Contudo, 

problemas relacionados à quantidade de equipamentos, à instalação, à precariedade e à 

falta de manutenção, parecem ser a tônica.  

Um entrevistado do Rio Grande do Sul relatou que existem muitos pontos cegos, 

já que não foram feitas as manutenções necessárias nas câmeras, e diversas não estão 

operando.  

Similar foi a descrição dos participantes de Rondônia, que disseram que, no 

momento da instalação, as câmeras eram muito boas. Mas, atualmente, o sistema de 

vigilância é muito deficiente, “tem, mas não funciona”. Afirmou que apenas quatro 

câmeras, de um total de 15, estão funcionando. Explicou que há um agente destacado para 

monitorar as imagens. No mesmo sentido, um entrevistado do MA destacou que as 

câmeras não funcionam.  

De acordo com um entrevistado da BA, as câmeras estão deterioradas e não 

funcionam no Complexo da Mata Escura. 

Em Santa Catarina, de acordo com um participante, não são todas as unidades que 

contam com o equipamento no estado. Citou um exemplo que considera positivo em 

Chapecó, em que é possível acessar as imagens da unidade em tempo real do gabinete do 

juiz. Disse, também, que algumas unidades têm câmeras nas celas. 

Um entrevistado do RS disse que as câmeras gravam e registram a gravação por 

sete dias. Mas, não captam áudio. Destacou o problema de que muitas estão em 

manutenção. Um entrevistado de SP também afirmou que as câmeras não captam o áudio. 
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Um entrevistado de SP disse que tem funcionário assistindo as imagens das 

câmeras, mas que às vezes fica apenas gravando. Relatou que o Diretor Geral também 

tem acesso. Falou que em uma unidade em que trabalhou, o Diretor Geral olhava às vezes 

e ficava gravando. Um entrevistado de SP relatou que, na unidade em que trabalha, há 

câmeras, mas não sabe se há um setor de monitoramento das imagens (Circuito Fechado 

de Televisão - CFTV) e se estão em funcionamento. De acordo com um entrevistado de 

MG, algumas unidades mineiras têm câmeras e em outras estão quebradas. Disse que não 

tem contrato de manutenção e nem setor de monitoramento das imagens. 

Para além da falta de manutenção das câmeras, os ângulos em que são instaladas 

mantém pontos cegos, elemento que apareceu em diversas entrevistas.  

 Um entrevistado de MG disse que os equipamentos são arcaicos, sendo que não 

sabe quais funcionam e quais não funcionam. Só o responsável pelo setor sabe. Disse que 

instalaram novas câmeras, mas não sabe se realmente funcionam. Só um funcionário é 

responsável por observar as imagens. Disse ser do interesse deixar pontos cegos para 

facilitar a corrupção. 

Um entrevistado do ES disse que as câmeras nas unidades funcionam mais ou 

menos, que estão precisando de manutenção, tem pontos cegos, os monitores estão 

quebrados. Disse que hoje são obsoletas. Outro entrevistado do ES também disse que o 

sistema de videomonitoramento das unidades precisa ser aprimorado. 

Um entrevistado do ES disse que os servidores de Aracruz se juntaram em um 

sistema de “vaquinha” para comprar equipamentos básicos de câmeras. 

Um entrevistado do AP disse que as câmeras são insuficientes, só tem para filmar 

os pavilhões, e tem pontos cegos. Há, também, uma sala própria para controle das 

imagens. 

De acordo com um agente federal, há uma sala de controle em que agentes ficam 

visualizando as imagens das câmeras.  As câmeras exigem manutenção constante e é um 

sistema caro. Seria interessante que fossem implementados nos estados, de acordo com 

ele, mas, completou: “os estados não teriam coragem de mostrar o que rola”. 

 

10.5.2 Escâneres corporais e raio X 

  

Com relação ao procedimento de revista, tanto de objetos quanto de pessoas, a 

utilização de equipamentos poderia ser positiva na perspectiva dos agentes penitenciários 

participantes da pesquisa. Todos os entrevistados disseram que são equipamentos que 
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facilitam o trabalho de revista dos objetos que entram na unidade, especialmente daqueles 

levados pelos familiares.  

Contudo, o problema da falta de manutenção foi destacado com frequência. Foi 

citado o caso de que alguns equipamentos foram comprados de outros países e não há 

manutenção nem reposição de peças no Brasil.  Foi relatado já terem visto escâneres 

corporais intactos que foram doados pelo governo federal, ainda em suas caixas, mesmo 

anos depois da unidade prisional os ter recebido. 

Alguns estados passaram a utilizar o serviço de aluguel do equipamento, que 

apesar de ter custo mensal, inclui manutenção constante e regular, o que foi elogiado por 

participantes que trabalham em unidades que seguem esse modelo, como no Paraná. 

Um entrevistado do PR disse que tem escâner corporal em funcionamento desde 

2019 em todas as unidades do estado. 

Um entrevistado de SP relatou que a instalação dos escâneres corporais foi 

positiva, pois antes era necessário que o familiar tirasse a roupa e realizasse 

agachamentos. De acordo com um entrevistado de MG, só há escâner corporal em 

unidades maiores.  

De acordo com um agente federal entrevistado, os escâneres corporais e 

equipamentos de raio X foram doados após as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 

para todos os estados. Mas, já encontrou diversos equipamentos na caixa, ainda, que 

sequer foram abertos e instalados. 

De acordo com um entrevistado da BA, o Conjunto Penal Masculino tem escâner 

corporal, mas é uma unidade terceirizada. Segundo ele, as terceirizadas têm estrutura 

melhor. 

Um entrevistado do AP disse que existem raio X e escâner corporal novos: esta 

foi uma melhoria identificada com o passar dos anos, pois, segundo ele, quando ingressou 

na carreira não havia. Disse que a instalação desses equipamentos foi positiva, mas a 

fragilidade se mantém pois nem todo mundo passa por eles. Compartilhou o problema 

dos caminhões grandes que entram trazendo comida ou outros materiais, casos em que 

não há a possibilidade de os agentes fazerem a conferência de tudo. Segundo ele, “se vier 

algo errado não tem como saber, só se receberem denúncia”, dando a entender que essa é 

uma via de ingresso de itens ilícitos nas unidades. 

Segundo um entrevistado de SC, 95% das unidades do estado têm escâner corporal 

e algumas unidades têm escâner de bagagem. Mas, de acordo com ele, o estado está 

buscando alternativas para a família não precisar mais custear o preso com o envio de 



283 
 

 
 

itens essenciais. Afirmou que essa é obrigação do estado: “o estado tem que custear o 

preso” e que a intenção é que a família não leve mais nada, nem itens essenciais e nem 

outros. 

 

10.5.2.1 Controle sob os agentes penitenciários 

 

A instalação de equipamentos que substituem a revista corporal e manual de 

pessoas também serviu, de acordo com diversos entrevistados, para um maior controle 

dos próprios agentes penitenciários. 

De acordo com um agente federal entrevistado, no SPF os agentes estão 

acostumados a serem revistados, mas essa prática é nova no sistema estadual, o que vem 

causando desconforto. 

Um entrevistado de SP afirmou que os escâneres corporais são uma forma de 

controlar os agentes também, pois intensificou o controle na revista – antes dos escâneres 

os agentes não passavam por uma revista minuciosa. Disse que o “escâner vê até se você 

foi no banheiro”.  

Contudo, um participante de São Paulo criticou o fato de o Diretor Geral não 

passar pelos equipamentos. “Estão acima de desconfiança, e a boiada passa”, afirmou. 

Isso causa desconforto nos agentes que se sentem invadidos por uma “estrutura de 

desconfiar de todos”. De acordo com um entrevistado de MG, a vigilância é maior sobre 

o ASP do que em relação a outros públicos. O agente, segundo ele, não pode se recusar a 

passar pelo escâner corporal. Criticou também que o uso do detector de metal é realizado 

apenas para fiscalizar o agente, pois os agentes de escolta e vigilância penitenciária não 

passam porque trabalham armados – contudo, poderiam deixar a arma ao lado e passar 

mesmo assim.  
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10.5.3 Bloqueadores de celular 

 

Os celulares são uma forma de comunicação das pessoas presas com o mundo 

externo, mas são proibidos nas unidades prisionais. A posse é considerada falta grave 

disciplinar469 e facilitar a entrada nas unidades é crime previsto no Código Penal470. 

Contudo, a presença de celulares nos presídios de todo país é extremamente 

frequente.  

Um entrevistado do Amapá relatou que foram instalados bloqueadores de celular, 

mas não funcionam. Outro entrevistado completou dizendo que o não funcionamento dá-

se em razão da localização central da unidade prisional, “não tem como bloqueadores 

funcionarem sem prejudicar a região”. 

Segundo um entrevistado da BA, não foi instalado bloqueador de celular no 

Complexo da Mata Escura. 

De acordo com um entrevistado de SP, não são mais encontrados celulares na 

Penitenciária 2 de Mirandópolis porque os bloqueadores de celular funcionam. As cadeias 

em que os bloqueadores de celular funcionam adequadamente são chamadas de “cadeia 

fora do ar”.  

 

10.5.4 Outros  

 

Quando perguntados sobre a utilização de equipamentos de tecnologia para a 

realização de seu trabalho, os participantes elencaram alguns outros que poderiam ser 

importantes.  

Um entrevistado do MS relatou que existe um projeto no estado para realizarem a 

contagem dos presos por reconhecimento facial e, também, a utilização de biometria para 

visitantes e presos no Presídio de Naviraí. 

 
469 “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: VII – tiver em sua posse, 
utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos 
ou com o ambiente externo.” (BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução 
Penal. Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 19 abr. 2021). 
470 “349-A.  Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de 
comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Pena: 
detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.” (BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
Código Penal. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 19 abr. 2021). 
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Um entrevistado de RO relatou que uma melhoria importante foi a mudança do 

livro de registro de ocorrências que era manual para um programa de computador. E, além 

disso, a informatização do setor de cadastro de visita em que os dados da visita do preso 

são inseridos, o que não é mais feito manualmente e é integrado em todo estado. Assim, 

conseguem verificar se uma pessoa está no rol de visita de mais de um preso no estado, 

por exemplo, e em caso de alguma infração, conseguem relacionar o visitante ao preso 

mais facilmente. 

Um entrevistado de MG disse que seria importante ter sensor de presença nas 

proximidades das guaritas e destacou a extrema fragilidade a que estão submetidos: disse 

que nada é informatizado e que nem mesmo o rádio para comunicação entre os setores 

está sempre disponível – muitas vezes faltam pilhas ou carregador. 

Um entrevistado do AP disse que a rede de computadores é muito frágil, não sendo 

boa a estrutura de trabalho no setor administrativo.  Um entrevistado do AP disse que 

trabalham com rádio comunicadores digitais interligados com outras polícias. 

Um entrevistado de SC disse que foi firmada parceria com o Tribunal de Justiça 

para que as unidades prisionais tivessem internet para audiências e visita virtual com 

familiares durante a pandemia. Em sua opinião, isso “vem para ficar” e deve-se alternar 

visitas presenciais com virtuais.  

 

10.5.5 Síntese temática 

 

Os entrevistados deixam claro que são diversas falhas nos projetos e nas condições 

das unidades prisionais que inviabilizam a realização com qualidade do trabalho de 

observação e vigilância das pessoas presas. Ademais, a quantidade insuficiente de agentes 

por plantão coloca-os em posição de maior vulnerabilidade no que diz respeito à garantia 

da sua integridade física. Equipamentos eletrônicos poderiam ser aliados na mitigação 

desses problemas, com uso de câmeras para reduzir pontos cego ou permitir que os 

agentes tivessem retaguarda ao serem monitorados a todo tempo por colegas, por 

exemplo. 

Contudo, restou evidenciado, por meio das entrevistas, que os investimentos em 

equipamentos eletrônicos são insuficientes, a manutenção não é realizada a contento e as 

instalações também apresentam carências que não solucionam problemas de pontos 

cegos, por exemplo. 
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CAPÍTULO 11: INTERAÇÃO ENTRE ARQUITETURA 
PRISIONAL, PAPEL E ATUAÇÃO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS 

 

A arquitetura penal é constituída pelas relações que se estabelecem nas unidades 

prisionais. Só se completa nesta interação constante em que os objetos e espaços existem 

e subsistem enquanto promotores de trocas interpessoais, de vivências entre as pessoas e 

as coisas. É, tão somente, nessa dialética de influências recíprocas que ocorre a efetiva 

materialização da arquitetura penal e a estrutura predial ganha sentido, forma, função e 

vida.  É, assim, uma estrutura dotada de dinamismo e vivacidade, pois permeada por 

relações humanas. 

Os capítulos anteriores trataram de diversos aspectos relacionados à arquitetura 

penal e seus impactos para as rotinas e procedimentos. O presente tratará da atuação dos 

agentes e o desempenho das suas funções e do seu papel. Não é possível abranger esse 

tema sem considerar a arquitetura como central e protagonista. Constitui-se em um espaço 

dramatúrgico onde as cenas se desenvolvem de um modo em que a configuração espacial 

e arquitetônica tem influência marcante, frequentemente decisiva. Não se trata de mero 

cenário paisagístico ou estético, mas como elemento corresponsável pelo estabelecimento 

das dinâmicas. Centrar o olhar por essa perspectiva propicia uma melhor e mais profunda 

compreensão da trilha que a política criminal está seguindo. 

Nesse sentido, este capítulo enfocará a atuação dos agentes penitenciários com 

atenção aos impactos e influências que as opções arquitetônicas, dos projetos construtivos 

e da função de cada espaço, realizam para o desempenho da atuação efetiva dos agentes 

prisionais, com maior ou menor aderência ao cumprimento do estatuto normativo 

instituído.  

 

11.1 PAPEL DO AGENTE PENITENCIÁRIO E TRATAMENTO DISPENSADO ÀS 

PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE 

 

Quando questionados sobre o papel dos agentes penitenciários, os entrevistados 

apresentaram diferentes opiniões. As principais respostas foram de que a função do agente 

é garantir a segurança das pessoas presas, dos próprios agentes, reintegração social, dar o 

exemplo a partir de sua conduta, prevenir ilícitos, vigiar a massa carcerária e ser “babá”. 

Até houve quem opinasse que o ASP é inútil.  
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O exercício do papel dos agentes prisionais está condicionado à existência e à 

qualidade de espaços para a finalidade determinada. As entrevistas mostraram, contudo, 

que esses espaços frequentemente não existem ou não são adequados. Para a execução do 

papel de ressocialização, é imperioso que haja ambientes destinados a atividades de 

educação, lazer e que os espaços de habitação respeitem a dignidade humana, por 

exemplo. Já para o cumprimento do papel de garantidor da segurança, é fundamental que 

a arquitetura preveja a possibilidade de os agentes terem bons ângulos de visão e 

observação, guaritas e outros locais de vigilância bem localizados e planejados, 

possibilidade de circulação, etc.  

De acordo com entrevistado de Minas Gerais, o agente tem um problema 

identitário. Cada agente tem “seus conceitos pessoais, baseados no senso comum”. O fato 

de não ter curso de formação bem estabelecido dificulta a formação da identidade do 

agente. São apenas 30 ou 40 dias de curso de formação em comparação aos nove meses 

da polícia militar471. 

Sendo assim, os agentes não sabem exatamente qual é a sua missão institucional 

e acabam “imitando” a polícia militar, a polícia civil ou o que acham que deva ser a 

atuação destas instituições. 

Um entrevistado de SP disse que a identidade do agente, no início, era vinculada 

à noção de justiça e menos a de policial. Isso porque, quando a carreira foi criada no 

estado, era vinculada à Secretaria de Justiça. Depois foi incorporada à Secretaria de 

Segurança Pública que passou a abranger o saber policial de comportamento e prioridades 

– algo que não havia antes, com a inclusão de um “espírito masculino”. Em 1992 é criada 

a Secretaria de Administração Penitenciária, o que começa a forjar uma identidade 

profissional própria, que mescla a identidade policial com identidade ressocializadora. É 

 
471 De acordo com Monteiro, na Bahia a situação é semelhante. Os agentes que entraram a partir do último 
concurso ocorrido na Bahia, que tinham de 1 a 3 meses de experiência no momento da aplicação dos 
questionários, afirmaram ter recebido uma formação de uma semana. Dentre os demais entrevistados 34% 
afirmaram ter recebido cursos apenas depois que entraram e 33% afirmaram nunca ter passado por uma 
atividade formativa: nem antes de começar a trabalhar, nem depois. (MONTEIRO, Letícia Chaves. A 
permeabilidade das grades na busca cotidiana pela ordem: um estudo sobre agentes penitenciários em 
Salvador – BA. 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Faculdade de Ciências Humanas da 
Bahia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. p. 91). Para uma discussão aprofundada sobre os 
cursos de formação e preparação de agentes penitenciários cf. SARMENTO, Virgínia Alves. Análise do 
curso preparatório para agentes de segurança penitenciária femininas e sua relação com a formação 
em direitos humanos. 2014. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos) – Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, 2014. 
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nesse momento que são inaugurados os Centros de Ressocialização (CRs), por 

exemplo.472 

As normas que regem a atuação dos agentes não parecem ter sido introjetadas. É 

como se não existissem ou não tivessem relevância sobre o trabalho cotidiano. Não há 

orientação e nem supervisão geral. Parece que os Diretores Gerais possuem bastante 

autonomia e podem adotar posturas bem diversas uns dos outros. 

De acordo com Melo, há uma hierarquia de funções dentre os serviços prisionais: 

“a turma do ventilador”, os servidores responsáveis pelas áreas administrativas vistos 

como de menor importância e risco; “os intelectuais de cadeia”, técnicos e profissionais 

das assistências que são considerados inadequados, idealistas e desconectados da 

realidade em que trabalham; e, no ponto máximo da hierarquia estão “os heróis”, que 

arriscam suas vidas para custodiar o pior da sociedade.473  

 

11.1.1  Segurança e resguardo da integridade física e mental das pessoas presas e dos 

agentes 

 

Nas entrevistas a questão da “sanidade física e mental” foi abordada. Um 

entrevistado de São Paulo afirmou que há uma correlação direta entre o bem-estar das 

 
472 “Em 1º de março de 1892, por meio do Decreto n. 28, foi criada a Secretaria de Justiça de São Paulo que 
tinha, dentre outras atribuições, a responsabilidade com o sistema penitenciário paulista. Até o final da 
década de 1970, os estabelecimentos prisionais eram subordinados ao Departamento dos Institutos 
Penais do Estado – DIPE, órgão pertencente à Secretaria de Justiça. Com a entrada em vigor do Decreto nº 
13.412, 13/03/1979, o DIPE foi transformado em Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do 
Estado - COESPE, à época com 15 unidades prisionais. Até março de 1991, as unidades prisionais ficaram 
sob a responsabilidade da Secretaria da Justiça. Contudo, em 1992, esta pasta foi para a Secretaria de 
Segurança Pública e com ela ficou até dezembro de 1992. 
Já, no ano seguinte, a gestão penitenciária de São Paulo, compreendendo que o sistema tinha características 
próprias, almejava que este tivesse uma pasta específica para dar conta da demanda prisional do Estado. 
Como conseqüência dessa preocupação, o sistema penitenciário de São Paulo foi desvinculado da Secretaria 
de Justiça, sendo instituída a Lei nº 8209, de 04 de janeiro de 1993 e, por meio dela, o Decreto nº 36.463, 
de 26/01/1993, que organizou a Secretaria de Administração Penitenciária para tratar especificamente do 
sistema prisional. Assim é que se constituiu a nova estrutura da administração penitenciária em São Paulo, 
atualmente em vigor.” REIS, Marisol de Paula. Entre o Poder e a Dor: representações sociais da corrupção 
e violência no Sistema Penitenciário de São Paulo. 2012. Tese (Doutorado em Sociologia) — Universidade 
de Brasília, Brasília, 2012. p.151-2. De acordo com Melo, a efetivação do ideal que motivaria a implantação 
dos CRs nunca chegou a se tornar realidade e se transformou “em meras unidades de privilégios, para onde 
passaram a ser direcionadas as pessoas cujo ‘perfil criminal’ supostamente facilitaria o processo de 
‘ressocialização’, utilizando-se procedimentos de menor repressão e buscando separar os custodiados por 
tipo de crime cometido.” (MELO, Felipe Athayde Lins de. O dispositivo penitenciário no Brasil: disputas 
e acomodações na emergência da gestão prisional. 2018. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade 
Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. p. 47). 
473 MELO, Felipe Athayde Lins; DAUFEMBACK, Valdirene. Modelo de Gestão para a Política Penal: 
começando uma conversa. In: VITTO, Renato C.P. de; DAUFEMBACK, Valdirene (org). Para além da 
prisão: reflexões e propostas para uma nova política penal no Brasil. Belo Horizonte: Letramento; Casa do 
direito, 2018. p. 20. 
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pessoas presas e dos agentes. Acrescentou, ainda, que concorda que este deveria ser 

realmente o seu papel, já que cada vida que está custodiada é responsabilidade do Estado 

e, portanto, dos agentes.  

Contudo, explicou que não conseguem exercer esse papel, pois hoje é “o Comando 

que toca a porra toda”.  Contou que as pessoas presas se agridem e depois apresentam 

justificativas para que não haja responsabilização, “dizem que caíram da cama”. Segundo 

este participante, é impossível para o agente assegurar a integridade física e mental das 

pessoas presas porque “é o Comando que toma conta”.  

Outro participante de São Paulo reforçou a ideia de que o papel do ASP é de 

garantir a segurança das pessoas presas, mas no sentido de que devem priorizar que se 

mantenham dentro das unidades prisionais, evitando fugas. Nesse sentido, também devem 

acompanhar as escoltas externas para hospitais e fóruns para evitar fugas. 

Disse que a única maneira de conseguir cumprir esse intento é agindo com 

respeito, pois “essa é a única forma de conseguir mantê-los lá dentro”. 

Um ASP de SP relatou que o maior problema para a realização do trabalho do 

ASP é o baixo efetivo, que deixa a pressão muito grande. Em especial, nas unidades não 

automatizadas. 

Para um participante do Espírito Santo, o papel do agente é de controle da massa 

carcerária e assegurar a interação das pessoas presas com as equipes técnicas. Disse que 

será sempre do agente o papel de realizar a primeira abordagem em situações de crise e 

de acompanhamento no trânsito dos presos e que devem primar pela integridade física de 

todos. Nas unidades mecanizadas, esse acompanhamento se dá de forma visual, enquanto 

a algemação e desalgemação é presencial. Disse, também, que a fiscalização dos espaços 

para sua preservação é responsabilidade dos agentes, bem como da aplicação da 

disciplina.  

Segundo um entrevistado de Minas Gerais, as unidades mais antigas apresentam 

comportamentos enraizados, viciados, com agentes que têm 30 anos de carreira. Disse 

que já teve muita corrupção e que nos últimos dois anos, oito agentes foram presos. 

Afirmou que a rigidez e o desleixo são maiores por parte dos agentes mais antigos e os 

mais novos, com 10 ou 11 anos de carreira, tem menos tato para resolver conflitos, tem 

“cabeça de polícia”, dificuldade para resolução de conflitos, não negociam e não 

conversam “com bandido”, não tem maleabilidade.  

A tortura, de acordo com ele, estava se tornando menos comum, mas desde a 

aprovação da alteração para polícia penal, está voltando a aumentar. Os agentes antigos 
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são mais rígidos e praticam muita agressão física, castigos físicos, mas por outro lado, 

têm maior tato para barganhar informações. Hoje, os mais novos, tem mais dificuldade 

de conversar com os presos e estão diminuindo os “passarinhos”.474 Explicou que o “setor 

de inteligência” é o agente – o que inclui a revista das cartas e sedex.  

De acordo com um entrevistado de RO, a função do agente durante o plantão 

noturno é fazer a segurança da unidade para evitar fugas e, por esse motivo, não ficam 

nas carceragens ou postos de trabalho próximos às celas ou pátios. 

Um entrevistado de SP afirmou que o sistema não fomenta relações de confiança, 

não tem ambientes amigáveis. São muitos corredores, com muitas etapas e 

procedimentos. Disse que os agentes exercem o papel de “olhar que vigia”, mas, não é só 

o preso que está sob olhares, os agentes também são vigiados pelas câmeras, pelos 

colegas, pelos escâneres corporais e etc. Nesse sentido, a atuação está restrita à garantia 

da segurança e à integridade das pessoas presas e dos próprios agentes. 

 

11.1.2  Ressocialização 

 

Um entrevistado de SP compartilhou a sua visão de que a função do agente deveria 

ser ressocializadora, mas que, na prática, exercem apenas a função de segurança. Disse 

que não são treinados para funções ressocializadoras e que só passam por um curso no 

início da carreira. No dia a dia, por conta do baixo efetivo, o agente está cobrindo dois 

postos de trabalho ou até mesmo três, sendo assim, a possibilidade de desempenhar tarefas 

voltadas à ressocialização se perde, pois “tem que cumprir o dia”. De acordo com outro 

participante paulista, o Estado peca por não fazer a individualização da pena, embora seja 

a determinação da lei. 

De acordo com um entrevistado de Santa Catarina, a política pública não é “ser 

bonzinho com o preso”. Isso é estratégia de segurança prisional para manter o sistema 

sob controle. Se tratar o sistema com choque, “ele vai te devolver choque”, segundo ele. 

Ou seja, esse entrevistado apresentou a ideia de que acesso às atividades voltadas à 

ressocialização devem ser oferecidas para os presos para que “o sistema fique calmo”. 

Para outro agente de São Paulo, o fato de as vagas de trabalho e educação serem 

disponibilizadas facilita o trabalho do agente. Apesar de aumentar o trabalho com revistas 

de pessoas e materiais e de deslocamentos das pessoas presas, ficam menos pessoas no 

 
474 “Passarinhos” são aquelas pessoas presas que delatam e levam informações para os agentes. 
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pavilhão o dia todo e, portanto, “menos gente ociosa”. Explicou que o fato de ter menos 

gente no pavilhão facilita para conter situações de indisciplina ou violência. Disse 

também que manter as pessoas presas ocupadas faz bem para elas e dá menos trabalho 

para os agentes. 

  Acrescentou que é importante também para os presos saírem do ambiente do 

pavilhão e terem algum contato com o “mundo da rua”. Outro entrevistado de SP 

apresentou visão semelhante ao dizer que para os agentes é melhor quando há vagas de 

trabalho e escola para os presos, pois assim ocupam a mente e tem menos tempo “para 

pensar besteira, ficar ‘castelando’”. Outro agente de SP concorda com esse 

posicionamento: em sua visão, quanto mais calmas as pessoas presas estão, mais fácil é 

o trabalho do agente e ficam mais calmas quando estão ocupadas. Afirmou que uma 

pessoa “fora de si” é suficiente para “virar a cadeia”. 

Um agente do MT disse que conversa muito com os presos para tentar 

ressocializá-los. Disse que “um dia pode ser nossa vizinha, tem que tentar recuperar”. 

Relatou que “na hora em que começa a conversar, se envolve”. Segundo ele, os agentes 

também são responsáveis pelas baixas taxas de ressocialização, porque acham que o preso 

tem que ser punido e castigado. Mas, apontou a superlotação e a pouca oferta de trabalho 

como os elementos que impossibilitam a realização do papel ressocializador: “é preciso 

ter menos presos e mais oportunidade de trabalho para eles”. 

Um entrevistado de SP afirmou que quanto mais as pessoas presas tiverem acesso 

aos agentes penitenciários, melhor para o processo de reintegração social. Explicou que 

a proximidade é grande, especialmente no momento da “tranca”, o “respeito é via de mão 

dupla”. 

Um entrevistado de MT disse que é preciso promover mudanças que aproximem 

os agentes dos presos. Disse que “quanto mais afastados estiverem os agentes dos presos, 

vamos piorar mais”. Segundo ele, “é preciso aplicar o amor”, mas como o agente sente 

que sua vida está ameaçada e que pode morrer a qualquer instante, isso não é possível. 

Não pode agir com amor. 

Para ter contato de qualidade entre presos e agentes, o agente precisa estar 

saudável, e, para isso, é preciso melhorar o espaço físico, na sua opinião. Disse que um 

sinal de que o agente está adoecido é que quer se afastar ainda mais das pessoas presas. 

Afirmou que o agente que acha natural só “enjaular” precisa de acompanhamento 

psicológico. 
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Um entrevistado do Espírito Santo disse que o contato entre agentes e presos é 

indispensável. Se não houvesse superlotação, o funcionário poderia conhecer cada preso, 

de modo a conferir um tratamento individualizado, “desse jeito é massa carcerária”.  

Um entrevistado de São Paulo relatou que os funcionários que trabalham no setor 

administrativo conseguem ter uma relação mais próxima com as pessoas presas que 

trabalham nesse setor.  

Segundo um agente do Paraná, a figura humana é indispensável para a 

ressocialização. Disse que se fossem robôs seria mais seguro, mas “a desumanização vai 

contra o processo de ressocialização”. Segundo ele, o agente é referência de mundo, de 

corpo. Hoje não contribui para a função de ressocialização, no máximo cumpre com a 

função de segurança. Não tem plano de carreira e executa a mesma atividade desde 2006, 

quando ingressou na carreira, qual seja, “abrir e fechar cadeado”. De acordo com ele, o 

perfil de agente “ressocializador” não encontra espaço, é estigmatizado pelo próprio 

grupo de agentes como “bonzinho, que gosta de preso”. O surgimento, para ele, de armas 

dentro dos presídios para o trabalho dos agentes demonstra o distanciamento com o ideal 

ressocializador. Disse, ainda, que fazem aproximação com os presos que não dão trabalho 

e não são ameaça, mas, que as grades fazem bem à separação “de quem é quem, de quem 

você é”. Mas, os agentes se comparam com os presos, por exemplo, falam que eles não 

aplicam punição coletiva para os presos, mas os agentes sofrem punições coletivas. 

Um entrevistado de Minas Gerais disse que o agente deveria ter uma função ainda 

de maior proximidade com os presos. Ele disse considerar positivo que a gaiola seja 

localizada no pátio justamente por esse motivo.  

Disse, ainda, que falta formação humanística para o agente. Disse que a função de 

entregar medicamentos, por exemplo, é função do agente. Que o agente não deve se 

restringir apenas a função de vigilância. Segundo ele, alguns agentes negam proximidade 

e tem resistência em levar assistência material melhor e maior, acham que a função se 

restringe a vigilância e segurança.  

Um entrevistado do Paraná traçou um comparativo interessante com o início de 

sua carreira e os dias atuais. Ele avalia que foi deixada de lado a ressocialização: quando 

entrou na carreira, em 1996, existiam muitos cursos e oportunidades de trabalho para os 

presos e as instituições religiosas eram muito atuantes. E disse que “as unidades acabaram 

virando cadeião”, foi se perdendo o princípio ressocializador e passando a se investir 

apenas em segurança. Disse que, após a rebelião de 2005, desistiu de investir em 

ressocialização, em que pese o fato de que os presos apresentavam melhor 
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comportamento quando tinham trabalho e educação. Hoje só tem acesso a trabalho interno 

e leitura. 

De acordo com um entrevistado do Amapá, os agentes têm muito contato com os 

presos e isso é importantíssimo para a ressocialização. Disse que os modelos 

arquitetônicos em que o contato é “zero” são melhores para preservar os servidores, 

porque a periculosidade do preso é muito grande e os agentes se sentem mais oprimidos, 

mais fragilizados, porque o crime organizado é muito forte. 

Um entrevistado do Amapá disse que há uma relação de dependência entre o 

tratamento penal e a segurança, “um trabalho depende do outro”. Contou ser comum 

conflitos entre a equipe de segurança (agentes) e de tratamento penal (técnicos). Criticou 

esses conflitos e disse que falta os agentes entenderem a importância dos atendimentos, 

“o preso só perdeu a liberdade, não o tratamento penal, só assim pode melhorar a vida 

dele.”. 

Um entrevistado de Pernambuco diferenciou os conceitos de “humanização” e de 

“ressocialização”. Explicou que a humanização é tratar as pessoas com respeito e, 

segundo ele, “não dá para trabalhar com gente e não respeitar”. E com relação a 

ressocialização, ele diz que o sistema não oferece condições para isso. 

O entrevistado do DF disse que a polícia civil e a polícia penal gerenciam o 

sistema penitenciário, mas que há um choque de interesses e que falta gerenciamento dos 

recursos em prol da ressocialização. 

Um entrevistado de Pernambuco disse que são 23 unidades no estado e que em 

apenas três delas os agentes têm menos contato com os presos. Relatou que os postos 

mais avançados de trabalho, mais próximos das vivências, são adequados, seguros e 

climatizados. Mas, por falta de efetivo, tiveram que desativá-los, e os agentes ficam 

apenas nas muralhas. 

Um entrevistado do MS exprimiu seu posicionamento de que o agente de custódia, 

como função, está mais ligado à justiça do que à segurança; que a polícia penal vai trazer 

a polícia para dentro dos muros e reconfigurar o papel dos agentes.  

Com relação àqueles que cumprem regime semiaberto, estão em processo de 

ressocialização e não mais de punição, segundo um entrevistado de MT. Sendo assim, o 

papel dos agentes é diferente com relação ao regime fechado e, por isso, conversam muito 

com os presos. 

Interessante, também, a observação de um agente paulista de que quando os 

agentes se distanciam das pessoas presas, também se distanciam dos familiares dos 



294 
 

 
 

presos. Quando consegue estabelecer uma relação de maior proximidade, o agente tem 

curiosidade em conhecer a família do preso, em tratar a família com mais respeito, de 

relatar alguma situação para a família ficar atenta com relação ao preso (ex. “o fulano” 

está dando trabalho aqui dentro, conversa com ele...pra ele não se prejudicar....”). 

Segundo outro entrevistado de SP, algumas pessoas presas preferem ficar presas porque 

não tem outro jeito de sobreviver e que “nunca tiveram educação”. Porém, afirmou que 

conseguem identificar quem são aqueles que querem mudar e, para estes, os agentes 

ajudam a conseguir vaga de trabalho ou educação e dão conselhos: “parece conselho para 

uma criança”. Disse que com algumas pessoas presas é possível “trocar ideia e levar um 

olhar diferente do que o submundo que vivem ou já viveram lá fora”.  

De acordo com o entrevistado de Santa Catarina, o papel do agente é de 

ressocialização, deve criar oportunidades para que o interno tenha outra opção de vida. A 

arquitetura precisa contemplar o acesso a direitos, com ambiente para trabalho, saúde, 

educação, visita social que não seja nas celas ou no pavilhão. De acordo com sua visão, 

ao oferecer direitos, a facção perde força.  

 

11.1.3  Papéis variados: o agente como “babá carrasco”; “exemplo”; “prevenção” e 

“inútil” 

 

Um agente participante da pesquisa afirmou que para a maioria dos ASPs o papel 

deles é de “babá carrasco”. Explicou que é um papel em que devem humilhar para afirmar 

seu poder, mas, simultaneamente, devem cuidar das pessoas presas.  

Segundo outro participante paulista, é o Diretor que dá o tom da dinâmica 

prisional. “Se é carrasco, funcionários também serão, o diretor molda o plantão dele”. 

Contou que já trabalhou em uma unidade onde havia três diretores de segurança e cada 

um tinha um perfil diferente, “pareciam ser três unidades diferentes dentro da mesma 

unidade”. 

Um entrevistado do Espírito Santo reforçou essa ideia de “carrasco”. Disse que é 

muita tensão no dia a dia e que a reação é muito truculenta e violenta para qualquer coisa. 

Falou sobre a diferenciação entre a força da caneta e a força física. Disse que, no 

imaginário dos agentes, está a noção de que fazem justiça com as próprias mãos e, por 

isso, utilizam muito a força física, sentem muita desconfiança com relação aos presos.   

Um agente do MA contou que a figura dos agentes penitenciários surgiu nos anos 

1980. Antes disso, a PM prendia e vigiava. Isso causava muita revolta nos presos. 
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Portanto, os agentes surgem para se diferenciar da PM. Os carcereiros eram os agentes 

das cadeias públicas. 

Um agente de Rondônia compartilhou o sentimento de que se sente inútil, “na 

realidade, é inútil, e está fazendo as aparências”. O agente, de acordo com ele, não 

consegue fazer o trabalho corretamente e nem é eficaz. E vão ignorando e contando com 

a sorte, contando com o efeito psicológico causado pela presença física na suposição de 

que isso poderia coibir ações dos presos. 

Um entrevistado de SP disse que um dos papéis dos ASPs é dar “o exemplo” para 

as pessoas presas. 

Um participante do PE disse que o sistema penitenciário deveria ter a função 

preventiva, ou seja, tirar o indivíduo do crime e resgatá-lo.  

 

11.1.4  Síntese temática 

 

O papel do agente penitenciário, sua função e sua atuação são centrais para a 

compreensão do sistema penitenciário. Captar a percepção que tem sobre o seu próprio 

papel é de extrema relevância para se ter uma visão mais completa sobre o tema.  

Na pesquisa de campo, a maior parte das observações se centraram sobre 

segurança, ressocialização e uma potencial oposição entre ambas as funções. No que se 

refere à segurança, existe a visão de que a função é para preservação da segurança das 

pessoas presas e das suas integridades física e psíquica, e há a visão de que a segurança 

se resume à proteção da integridade física dos próprios agentes.  

No que diz respeito à ressocialização, apesar de alguns participantes acreditarem 

ser essa a função precípua dos agentes penitenciários, as manifestação deram conta de 

que não há possibilidades concretas para a realização desse trabalho em razão das 

carências completas do sistema penitenciário no que tange à arquitetura, disponibilização 

de oportunidades de trabalho e educação, quantidade de agentes penitenciários – pois 

consideram que é uma função que exige um trabalho mais cuidadoso que demanda maior 

número de funcionários dedicados a ele – e excesso de pessoas presas. 

Outras funções foram citadas, como uma forma pejorativa de se referir à posição 

de cuidados (“babá”) e atribuíram ainda um adjetivo com conotação agressiva, de 

violência (“carrasco”). Citaram também a função de prevenção ao retirar a pessoa do seio 

criminoso e que o agente deve dar o exemplo para as pessoas presas, para mudarem de 

vida. Por fim, a mais niilista das funções citadas: inutilidade. 
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11.2  MARCOS HISTÓRICOS QUE ALTERARAM A CONFIGURAÇÃO 

PRISIONAL 

 

A presente pesquisa pode captar, a partir dos relatos de agentes penitenciários de 

diversas unidades federativas com ampla gama de experiência, a materialização das 

alterações da política criminal em mudanças arquitetônicas e do papel dos agentes. Essas 

alterações não ocorreram de modo acelerado, ao contrário, no bojo de um processo 

histórico – ainda em andamento – com diversos fatores e influências. Assim como ocorre 

com todo processo histórico, alguns momentos são marcantes e podem ser considerados 

marcos que auxiliam na compreensão da realidade atual.  

Alguns entrevistados destacaram momentos que consideram como pontos de 

inflexão e que impulsionaram mudanças sensíveis no papel dos agentes e na arquitetura 

penal das unidades em que trabalham ou trabalhavam à época.  

De acordo com um entrevistado do Paraná, é possível notar uma mudança 

significativa no tratamento penal implementado nos governos Requião475 e Beto 

Richa476. No período em que o estado era governado por Requião, havia muito mais 

trabalho para o preso e o efetivo de agentes penitenciários era maior. Com a passagem de 

bastão para Beto Richa, as oportunidades de trabalho se restringiram a atividades 

desenvolvidas dentro das próprias celas e as atividades educacionais passaram a se 

restringir à leitura e não mais a ter aulas. O preso só saía da cela para banho de sol.  

Passaram a faltar itens básicos como papel higiênico e sabonete, de acordo com o 

agente participante da pesquisa. Deste modo, o jumbo quinzenal que é enviado pela 

família passa a ser muito grande, chegando a pesar 20kg, contendo apenas itens básicos. 

Isso, na sua opinião, é ruim para os presos e, também, onera sobremaneira os agentes que 

precisam fazer uma revista minuciosa em uma quantidade maior de itens. Citou como 

exemplo, o fato de ser fornecida apenas uma unidade de absorvente (não um pacote) por 

mês por presa.  

Os beliches viraram treliches em 2016. As celas de isolamento passaram a ser 

celas comuns para aparentar um aumento no número de vagas e a sanção disciplinar 

passou a ser cumprida na própria cela, com a diferença de que não podem sair para o 

 
475 Roberto Requião cumpriu três mandatos como governador do Paraná: de 1991 até 1994; de 2003 até 
2006; e de 2007 até 1º de abril de 2010. 
476 Beto Richa foi governador do Paraná de 2011 até 2018. 
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banho de sol, explanou o entrevistado. Afirmou que na pandemia, o envio por sedex de 

itens básicos para as pessoas presas, por suas famílias, está muito caro: a lista completa 

chega a R$300,00/quinzenalmente, sendo que inclui apenas itens de higiene, pois 

alimentação não é permitido, segundo ele. 

Um entrevistado de São Paulo atribuiu uma grande mudança na imposição de 

disciplina e regras na Penitenciária Feminina de Santana ao vazamento e à grande 

divulgação na imprensa de vídeos de uma festa de aniversário do PCC, em 2015.477 

Segundo ele, muitas coisas mudaram, pois os agentes ficaram com receio de “arrumarem 

problema”. De acordo com ele, antes “era tudo muito frouxo, as pessoas presas 

mandavam e desmandavam. Depois ficou mais rígido”. Começaram a aplicar sanções 

disciplinares por faltas menores como “perereca” (instalação de fio que adaptam para 

esquentar água). Implementaram maior rigidez com horários de tranca e com vestuário: 

“agora devem utilizar uniforme durante o dia todo, só tiram para dormir”.  A lista de itens 

alimentícios que a família pode enviar foi restringida. Segundo ele, a mudança foi positiva 

para os funcionários “fica mais fácil trabalhar”. Mas, complementou, na perspectiva dos 

Direitos Humanos, piorou.  

Explanou que, para as pessoas presas, melhorou “porque sofrem menos na mão 

da facção, uma vez que os funcionários têm mais controle”. Deixou claro que a facção 

ainda manda, mas funcionários assumiram mais controle e, portanto, a vida das pessoas 

presas “não fica mais na mão de outra pessoa, mas na mão dos funcionários”. 

Afirmou que essa mudança acarretou uma quebra financeira para a facção, porque 

o funcionário tem mais controle. De acordo com esse entrevistado, os presos, 

especialmente as mulheres, sofrem menos quando o regime é mais rígido pois estão 

acostumadas com uma vida de institucionalizações.  

Alterações arquitetônicas por conta da presença e fortalecimento das facções 

também foram destacadas pelos entrevistados. Um entrevistado da BA disse que foi 

construído o anexo da Cadeia Pública de Salvador para separar as facções (Comissão da 

paz vs. Bonde do maluco). Um entrevistado do MA relatou que, antigamente, os presos 

só iam para Pedrinhas em último caso, como, por exemplo, em crime de grande comoção 

 
477 AZEVEDO, Reinaldo. Fim da picada! Festa do PCC em penitenciária feminina da capital tem cocaína 
e maconha. Veja. 4 set. 2015. Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/fim-da-picada-festa-
do-pcc-em-penitenciaria-feminina-da-capital-tem-cocaina-e-maconha/. Acesso em: 13 fev. 2021; VÍDEO 
mostra festa de aniversário do PCC dentro de presídio feminino. BAND Notícias, 4 set. 2015. Disponível 
em: https://tvuol.uol.com.br/video/video-mostra-festa-de-aniversario-do-pcc-dentro-de-presidio-feminino-
04020c1c3770e4a95326. Acesso em: 13 fev. 2021.   

https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/fim-da-picada-festa-do-pcc-em-penitenciaria-feminina-da-capital-tem-cocaina-e-maconha/
https://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/fim-da-picada-festa-do-pcc-em-penitenciaria-feminina-da-capital-tem-cocaina-e-maconha/
https://tvuol.uol.com.br/video/video-mostra-festa-de-aniversario-do-pcc-dentro-de-presidio-feminino-04020C1C3770E4A95326
https://tvuol.uol.com.br/video/video-mostra-festa-de-aniversario-do-pcc-dentro-de-presidio-feminino-04020C1C3770E4A95326
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pública. Depois, foi criado o pavilhão especial para aqueles presos com bom 

comportamento e que cometeram crimes menos graves. Manteve-se a mesma estrutura, 

mas foram acrescidos pavilhões. Com o surgimento das facções, dividiram o salão ao 

meio com uma parede e colocaram uma facção na frente e outra atrás. 

Rebeliões também são marcos que levam a mudanças no direcionamento das 

unidades prisionais. Esse elemento foi apresentado por um entrevistado da Bahia e um do 

Paraná. Segundo um agente baiano, até o ano 2000, os agentes ficavam no pátio durante 

o período de banho de sol. Mas, após uma rebelião, os agentes passaram a apenas abrir as 

celas pela manhã, fazer o “confere” e fechar no final do dia. Ele compartilhou que era 

muito estressante trabalhar no pátio, mas identifica que era uma função importante, pois 

representava a presença do estado: os agentes estavam observando e fiscalizando o que 

ocorria durante o banho de sol. 

De acordo com um entrevistado do PR, em 2015 houve uma rebelião na 

unidade478 em que trabalhava, e ele estava de férias naquele momento. Relatou que 

quando retornou de férias “foi como voltar para o inferno”. Antes da rebelião, a estrutura 

física era nova e trabalhar era muito diferente.  A unidade era mais limpa, mais nova, 

mais iluminada e sem superlotação. A capacidade das celas era para seis presos e ficavam 

no máximo sete. Depois da rebelião, os presos foram alocados no espaço que sobrou. Era, 

segundo ele, um espaço mínimo, sem condições de higiene. Os presos ficavam 

trancafiados em um barracão. Recebiam a alimentação de um lado e jogavam a marmita 

com fezes do outro. Compartilhou que a transição o abalou psicologicamente, “nosso 

espaço é o mesmo do preso”.  

Havia três indústrias instaladas na unidade antes da rebelião, depois ficou 

danificado. Recentemente retomaram, mas com a pandemia tudo parou novamente. Esta 

rebelião levou, também, a criação dos grupos especiais, especialmente o grupo especial 

armado, o que dividiu a categoria no que diz respeito às reivindicações por melhores 

condições de trabalho, na sua opinião. 

Completou que sentiu um choque quando voltou de férias e viu todas as mudanças. 

“As condições de trabalho ficaram muito ruins, o ambiente contaminado. Dois agentes 

 
478 Cf. AGÊNCIA BRASIL. Após fim de rebelião no Paraná, PM entra em presídio para calcular prejuízo. 
Agência Brasil, 7 dez. 2015. Disponível em: https://memoria.ebc.com.br/noticias/2015/10/apos-fim-de-
rebeliao-no-parana-pm-entra-em-presidio-para-calcular-prejuizos. Acesso em: 28 mar. 2021; MARTINS, 
Felipe. Presos fazem rebelião e mantém reféns no Paraná. IG, 6 out. 2015. Disponível em: 
https://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2015-10-06/presos-fazem-rebeliao-e-mantem-refens-no-parana.html. 
Acesso em: 28 mar. 2021. 

https://memoria.ebc.com.br/noticias/2015/10/apos-fim-de-rebeliao-no-parana-pm-entra-em-presidio-para-calcular-prejuizos
https://memoria.ebc.com.br/noticias/2015/10/apos-fim-de-rebeliao-no-parana-pm-entra-em-presidio-para-calcular-prejuizos
https://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2015-10-06/presos-fazem-rebeliao-e-mantem-refens-no-parana.html
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pegaram tuberculose, por exemplo”. Disse que não havia iluminação adequada e chovia 

dentro da unidade. Os presos ficaram dois anos sem escola e enfermaria. 

Um entrevistado de Santa Catarina relatou que em 2012 e 2013 os ataques ficaram 

famosos.479 Disse que era um período com tortura e citou a cena das cabeças dos presos 

em vasos sanitários. Também foi um período muito turbulento em que um agente foi 

assassinado, bem como a esposa de um diretor geral.  

Após esse período de grande turbulência e violência, muitas coisas mudaram no 

estado, disse. Houve um investimento grande em políticas laborais, e hoje SC é destaque 

nacional neste quesito, segundo ele. As principais mudanças foram: imposição de 

disciplina mais rígida, melhora no combate à facção, especialmente com isolamento de 

articuladores das facções, bem como melhoria no acesso aos direitos dos presos, com 

melhoras nos espaços de visita, de trabalho, de educação e de saúde e a própria unidade 

fazendo pedidos jurídicos de benefícios da execução.  

De acordo com o entrevistado, foi encontrado um equilíbrio entre rigidez na 

disciplina e acesso aos direitos: “dar o direito, para cobrar o dever”. De acordo com ele, 

a “caneta é a maior arma contra o interno”, e que a sua caneta era “pesada”. Outra 

mudança foi o fortalecimento da academia, para criar identidade própria de agente, 

diferente da identidade de polícia.  

Um entrevistado do ES disse que o estado só mudou por conta de denúncias 

internacionais.480 Segundo ele, teve impacto positivo, o DEPEN mandou dinheiro para 

construções emergenciais sem licitação, implementaram mudanças de rotina, abriram 

concurso para agentes, “saíram do improviso e passaram para procedimentos”. Outro 

entrevistado capixaba disse que os procedimentos são muito violentos e com uso 

constante da força física.  

 
479 SANTA Catarina tem segunda noite de ataques; 36 pessoas foram presas. UOL, 14 nov. 2012. 
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/11/14/santa-catarina-tem-
segunda-noite-de-ataques-violencia-desafia-autoridades-da-seguranca.htm. Acesso em: 20 abr. 2021. 
480 Em 2010, organizações de direitos humanos denunciaram a situação do sistema prisional capixaba para 
a Organização das Nações Unidas (ONU). Cf. CENTRO DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS 
“VALDÍCIO BARBOSA DOS SANTOS”; CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA 
SERRA; CONECTAS DIREITOS HUMANOS; JUSTIÇA GLOBAL. Violações de Direitos Humanos 
no Sistema Prisional do Espírito Santo: atuação da sociedade civil. 2011. Disponível em: 
http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2015/09/SistemaPrisionalES_2011.pdf. Acesso em: 13 fev. 
2021; TRALDI, Daniela. ONU debate sistema prisional do Espírito Santo. Rádio ONU, 18 mar. 2010. 
Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2010/03/1336611-onu-debate-sistema-prisional-do-espirito-
santo. Acesso em: 13 fev. 2021; e ALBUQUERQUE, Manoela. Presídios do ES vão de denunciados na 
ONU a menos violentos do país. G1 ES, 13 jan. 2017. Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-
santo/noticia/2017/01/presidios-do-es-vao-de-denunciados-na-onu-menos-violentos-do-
pais.html#:~:text=Em%202010%2C%20o%20Esp%C3%ADrito%20Santo,desumanas%2C%20houve%2
0esquartejamentos%20e%20tortura. Acesso em: 13 fev. 2021. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/11/14/santa-catarina-tem-segunda-noite-de-ataques-violencia-desafia-autoridades-da-seguranca.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/11/14/santa-catarina-tem-segunda-noite-de-ataques-violencia-desafia-autoridades-da-seguranca.htm
http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2015/09/SistemaPrisionalES_2011.pdf
https://news.un.org/pt/story/2010/03/1336611-onu-debate-sistema-prisional-do-espirito-santo
https://news.un.org/pt/story/2010/03/1336611-onu-debate-sistema-prisional-do-espirito-santo
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/01/presidios-do-es-vao-de-denunciados-na-onu-menos-violentos-do-pais.html#:%7E:text=Em%202010%2C%20o%20Esp%C3%ADrito%20Santo,desumanas%2C%20houve%20esquartejamentos%20e%20tortura
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/01/presidios-do-es-vao-de-denunciados-na-onu-menos-violentos-do-pais.html#:%7E:text=Em%202010%2C%20o%20Esp%C3%ADrito%20Santo,desumanas%2C%20houve%20esquartejamentos%20e%20tortura
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/01/presidios-do-es-vao-de-denunciados-na-onu-menos-violentos-do-pais.html#:%7E:text=Em%202010%2C%20o%20Esp%C3%ADrito%20Santo,desumanas%2C%20houve%20esquartejamentos%20e%20tortura
http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2017/01/presidios-do-es-vao-de-denunciados-na-onu-menos-violentos-do-pais.html#:%7E:text=Em%202010%2C%20o%20Esp%C3%ADrito%20Santo,desumanas%2C%20houve%20esquartejamentos%20e%20tortura
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Em sentido semelhante, um entrevistado de Pernambuco comentou sobre as 

denúncias internacionais que pesam sobre o Complexo do Curado.481 De acordo com ele, 

o Complexo de Curado fica em área urbana e abriga aproximadamente seis mil presos. É 

dividido em três unidades prisionais. Disse que, após as denúncias, foram construídas 

novas áreas administrativas e de atendimento à população prisional, como novos 

refeitórios, escolas e espaço para atendimentos. Disse que o espaço destinado para a 

vivência continua o mesmo, mas que a quantidade de presos diminuiu um pouco. Em 

razão da superlotação e da unidade ser muito antiga, não tem condições para os agentes 

ficarem em postos avançados. Afirmou que a arquitetura é péssima no que diz respeito à 

segurança. Inauguraram um “centro de observação” na muralha com acesso para as três 

unidades e os agentes ficam lá e nos portões de acesso, apenas. 

 

11.2.1 Síntese temática 

  

A maioria dos momentos que os entrevistados citaram como marcantes e que 

produziram importantes alterações na arquitetura e na gestão prisional se relacionam com 

a atuação dos grupos organizados, seja por conta da rivalidade entre eles, seja em suas 

manifestações de poder como a famosa festa de aniversário do PCC ou rebeliões. Foi 

citada também a mudança de prioridades que pode ser sentida com a mudança de governo 

no Paraná e o impacto de denúncias internacionais no Espírito Santo e em Pernambuco.  

Esses marcos identificados pelos entrevistados auxiliam na compreensão do 

movimento que foi privilegiando o afastamento entre agentes e presos, e a necessidade, 

identificada pelos participantes de priorizar, acima de tudo, a proteção da integridade 

 
481 “Desde 2011, tramita no sistema interamericano de direitos humanos da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) um caso sobre as seguidas violações de direitos humanos no presídio Aníbal Bruno, no 
Complexo do Curado, em Pernambuco. A Corte Interamericana de Direitos Humanos publicou em 
novembro de 2015 uma resolução que determina que o Estado Brasileiro adote medidas efetivas para 
garantir a proteção da vida e da integridade pessoal das pessoas detidas no Complexo Penitenciário de 
Curado, “bem como de qualquer pessoa que se encontre no referido estabelecimento, incluindo os agentes 
penitenciários, funcionários e visitantes”. A resolução amplia as medidas provisórias já impostas pela Corte 
ao Brasil, ante ao agravamento das violações de direitos humanos verificadas no Complexo nos últimos 
meses. A Corte exige do Estado medidas “firmes, concretas e efetivas […] de modo que não ocorra mais 
nenhuma morte”.  A resolução da Corte é fruto da atuação de um grupo de organizações da sociedade civil, 
formado pela Pastoral Carcerária, o Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões (SEMPRI), a Justiça 
Global e a Clínica Internacional de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Harvard.” Cf. JUSTIÇA 
GLOBAL. Sistemas Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos. Disponível em: 
www.global.org.br/visp/sistema-internacional-de-protecao-aos-direitos-humanos/. Acesso em: 20 abr. 
2021; VILLELA, Sumaia. Corte internacional vai a Recife inspecionar presídios no Complexo do Curado. 
Agência Brasil, 23 maio 2016. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-
humanos/noticia/2016-05/corte-internacional-vai-recife-inspecionar-presidios-no-complexo-do. Acesso 
em: 13 fev. 2021. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/corte-internacional-vai-recife-inspecionar-presidios-no-complexo-do
https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/corte-internacional-vai-recife-inspecionar-presidios-no-complexo-do
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física dos próprios agentes, especialmente por conta das grandes demonstrações de força 

das facções com as rebeliões e ataques violentos fora do sistema prisional.   

 

11.3  OPÇÕES ARQUITETÔNICAS E O PAPEL DOS AGENTES 

PENITENCIÁRIOS: AUTOMAÇÃO VS. MECANIZAÇÃO VS. CONTATO 

DIRETO 

 

Ao fazer um estudo que parte das percepções de personagens envolvidos no 

processo histórico consegue-se compreender alguns fenômenos através da ótica de quem 

está vivenciando diariamente as mudanças: mudanças complexas, multifatoriais e com 

movimentos sinuosos. Não há linearidade e nem homogeneidade, mas há um processo 

em curso e a palavra dos entrevistados permite desvelar inclinações e rumos da polícia 

criminal e da execução penal.  

Resta evidente o processo de transformação no papel do agente penitenciário que 

transparece nas entrevistas. Atuação dos agentes penitenciários e arquitetura penal são 

fatores fundamentais da expressão da polícia criminal implementada pelo Estado. As 

transformações e vivências de ambos os aspectos devem ser olhadas conjuntamente, por 

terem o mesmo curso, estarem apontando na mesma direção.  

Uma das principais alterações na arquitetura penal dos últimos anos foi a opção 

por construções ou adaptações para tornar as unidades automatizadas ou mecanizadas. 

Este elemento é emblemático, pois é o máximo da confluência entre as transformações 

de projetos construtivos e da arquitetura penal e o papel destinado aos agentes. Como se 

verá, a correlação entre esses aspectos aponta para uma compreensão das possibilidades 

das vivências, relações, interações e ressignificações que são possíveis no espaço 

dramatúrgico dessas unidades considerando o protagonismo dos agentes penitenciários e 

a corresponsabilidade de ambos sob as dinâmicas carcerárias e suas consequências. 

É unânime entre os entrevistados a opinião de que unidades automatizadas ou 

mecanizadas são mais modernas e mais seguras do ponto de vista do resguardo da 

integridade física do agente prisional. Mesmo assim, elas não escapam a críticas e até 

mesmo à avaliação de que o modelo de contato direto (“tradicional”) é vantajoso em 

alguns aspectos. 

É fundamental, portanto, apresentar esta discussão a fim de vislumbrarmos o 

enredo que será encenado neste espaço dramatúrgico, centrando o olhar para os agentes 

penitenciários como protagonistas.  
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Em primeiro lugar, faz-se necessário diferenciar o modelo automatizado do 

mecanizado. 

As unidades automatizadas são equipadas com tecnologia que permite que as celas 

sejam abertas e fechadas com o simples apertar de um botão, e que o sistema de som e 

microfones possibilite a comunicação dos agentes com os presos sem a necessidade de 

proximidade. Os portões de acesso e passagem também são abertos por botões, de forma, 

portanto, automatizada. 

As unidades mecanizadas, por sua vez, permitem, também, que as celas e portões 

sejam abertos à distância, porém, por meio de um sistema de alavancas em que os agentes 

ficam no andar superior e, por lá, e somente por lá, possam puxar as alavancas para 

abertura e fechamento dos espaços. Esse modelo exige força física para a execução dessa 

tarefa e que a unidade tenha dois pavimentos, sendo um destinado à circulação exclusiva 

dos agentes penitenciários. Esse pavimento em que os agentes ficam, tem grades no chão, 

para que possam manter a vigilância visual dos presos que estão sempre no andar de 

baixo. 

 
Figura 12 - Corredor da Penitenciária Regional de São Luís (MA) - Unidade mecanizada 

 
Foto: Andressa Loli Bazo482 

 

Perduram, ainda, nesse movimento simultâneo, as unidades de vigilância direta. 

Aquelas em que os agentes penitenciários realizam todas as atividades manualmente, 

 
482 CAETANO, Bruna. Análise do discurso de detentos mostra caráter aprisionador de facções. Agência 
Universitária de Notícias, 12 mar. 2019. Disponível em: https://sites.usp.br/psicousp/analise-do-discurso-
de-detentos-mostra-carater-aprisionador-de-faccoes/. Acesso em: 26 set. 2020. 

https://sites.usp.br/psicousp/analise-do-discurso-de-detentos-mostra-carater-aprisionador-de-faccoes/
https://sites.usp.br/psicousp/analise-do-discurso-de-detentos-mostra-carater-aprisionador-de-faccoes/
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presencialmente e com proximidade com as pessoas presas, como entrar nos pavilhões 

para realizar a tranca na chave. 

O estado de São Paulo vem automatizando todo seu parque penitenciário. Optou 

por fazer adaptações arquitetônicas e instalação de tecnologia para adotar esse modelo. 

São Paulo tem inaugurado novas unidades já automatizadas, seguindo o padrão das 

reformas que realizou nas unidades mais antigas. Mas, tem unidades muito antigas, como 

a Penitenciária Feminina de Santana – prédio tombado – que não tem estrutura elétrica 

para fazer essa alteração. 

O modelo mecanizado é extremamente comum no nordeste do Brasil. Porém, para 

a implementação da mecanização é necessária a construção de novas unidades; uma 

reforma para a construção de novo pavimento com a possibilidade de instalação de um 

sistema de alavancas exigiria mais investimento do que a construção de unidades novas.  

O Paraná é um estado interessante sob esse prisma, pois todo seu sistema prisional 

suprimiu o modelo de vigilância direta – é composto por unidade apenas automatizadas 

ou mecanizadas; o Espírito Santo é um estado que passou por uma radical mudança nos 

últimos 10 anos, de um sistema que passou por muitas críticas por conta da superlotação, 

tortura e indignidade extrema, para um sistema totalmente automatizado, com celas 

individuais, ao exemplo do Sistema Penitenciário Federal  - que, em solo nacional, é a 

expressão máxima da automação. 

De acordo com Monteiro, a necessidade de os agentes conhecerem a população 

prisional, a vigilância direta para evitar ou reprimir conflitos, o estabelecimento e 

manutenção de uma relação em que as pessoas presas cumprirão os procedimentos 

determinados pelos agentes e que os agentes atenderão as demandas das pessoas presas é 

essencial e insubstituível. Sendo assim, mesmo com as mudanças arquitetônicas, redução 

do efetivo e mudanças na gestão para que os presos e agentes se afastem cada vez mais, 

ainda será necessário manter as possibilidades de encontros e interlocução entre os dois 

grupos.  Em suas palavras, 
 
Mesmo que haja cada vez mais um distanciamento entre os agentes e 
os presos, com a mudança nas estruturas das unidades mais novas e, 
mesmo nas mais antigas e de pátio aberto, como é o caso da unidade 
estudada, é necessário que os agentes aprendam a observar o pátio e a 
reconhecer seus sinais; é necessário dialogar com os presos para que 
estes cumpram determinados procedimentos e, consequentemente, 
precisarão lidar com recusas, enfrentamentos, ameaças e outros 
aspectos decorrentes de uma relação. Além disso, é aos agentes que os 
presos recorrem para conseguir acessar muitos fluxos no dia a dia, para 
qualquer demanda oficial além-pátio e, também, para a comunicação de 
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situações de vulnerabilidade intra-pátio, tanto aquelas em que um preso 
está sendo prejudicado individualmente quanto para informar de 
situações como planejamento de fugas e rebeliões, por exemplo – uma 
vez que, por mais que exista o proceder, nem todos são contemplados 
em determinados planos e, outros presos, podem buscar formas de 
conseguir algum benefício ao partilhar uma informação privilegiada.483 

 

Um entrevistado de São Paulo relatou uma história que vivenciou no início de sua 

carreira e que explicita a proximidade entre agentes e presos e como isso pode ser salutar 

na vivência intramuros. Por ter diabetes não pode ficar muitas horas em jejum e, um dia, 

o chefe – agente - chamou para ir fazer blitz surpresa nas celas e ele disse que só precisava 

comer algo rapidinho para não passar mal. A chefia não autorizou, pois disse que não 

poderia esperar. Ele foi. Na primeira cela em que foram revistar, um preso percebeu que 

ele não estava bem e estava ficando tonto e deu um bombom para ele comer: “às vezes a 

compreensão vem do preso e não do companheiro de trabalho”, afirmou. Após isso, pôde 

seguir com o procedimento de blitz.  

 

11.3.1 Unidades automatizadas  

 

As opiniões dos entrevistados foram conflitantes: parte deles apoia esse modelo 

de distanciamento entre presos e agentes, e parte acha desvantajoso. Assim vejamos. 

Um entrevistado de SP disse que as unidades totalmente automatizadas são muito 

boas porque o agente não tem contato com o preso. Tem um painel de controle em que o 

agente aperta o botão. Os agentes entram no pavilhão para realizar a conferência apenas 

quando os presos já estão em suas celas trancados.  

Outro entrevistado de SP, ao comentar esse tema, apresentou a visão de que esse 

modelo automatizado até facilitou para o preso que colabora com a administração 

prisional, no sentido de que o diretor requisita presos para conversar individualmente na 

sua sala todos os dias. Assim, eles têm a oportunidade de alcaguetar. O Diretor requisita 

presos “passarinho” e presos “não passarinho”, líderes dos pavilhões; e também com base 

em pedidos dos próprios presos, via “pipa”.484 A sala do diretor é bastante reservada e 

permite que essa conversa de delatar alguma situação possa ocorrer sem risco de que 

outros presos saibam. Segundo esse entrevistado, “o agente precisa do preso”.  

 
483 MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade 
e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 106. 
484 “Pipa” é o termo utilizado para designar os bilhetes com pedidos escritos pelas pessoas presas. 
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Um entrevistado de SP relatou que, com as portas eletrônicas, dois agentes fazem 

a tranca de todo um pavilhão com 600 presos, “quem não for pra tranca, vai para o 

castigo”. Afirmou que a automação teve o efeito de distanciar o preso do agente e os 

agentes não conseguem mais ver o que se passa.  Relatou que os funcionários novos não 

entram nos pavilhões, e que com o tempo não vão mais ter contato.  

Afirmou, ainda, que esse distanciamento produzido pela automação reduz a 

corrupção dentro do presídio, mas pontuou que “lá fora a porta tá aberta”. Essa fala remete 

ao relato apresentado por Rafael Godói do agente Amaro que recebera um ameaça quando 

estava na porta de sua casa brincando com seu filho, pois os presos estavam descontentes 

com sua conduta, após apreender dezenas de facas e desarticular um “acerto de contas em 

massa”. A ameaça que recebeu consistiu em uma “recomendação” para que “se afastasse 

dos problemas dos presos e deixasse que resolvessem suas questões como lhes parecesse 

melhor. Deste modo, ficaria tudo bem para todos.”485   

O estudo realizado por Reis sobre crimes de corrupção cometidos por agentes 

penitenciários em São Paulo aponta no sentido de que a dependência que a instituição tem 

do trabalho do preso e a necessidade de trocas entre agentes e presos para que essas 

atividades se desenvolvam, pode abrir oportunidade para que ocorra a contaminação dos 

valores e regras do mundo do crime. Segundo ela,  
 
No entanto, tal relação de ‘amizade’ e de ‘utilidade’ entre o ASP e o 
preso leva a uma situação de ambiguidade que vale a pena ser 
comentada. Se, por um lado, a aproximação entre esses dois grupos de 
pessoas é ‘útil’ e ‘necessária’ para manter a ordem interna da prisão 
(evitar que a cadeia vire) e, também, para a própria segurança do 
funcionário, por outro lado, tal relação parece sinalizar para a 
possibilidade de ‘influência recíproca’ entre estes grupos, extrapolando 
os limites do respeito mútuo, da distinção e do distanciamento 
necessários ao exercício profissional. Quando isso acontece, a lógica do 
‘vínculo institucional’ pela via do trabalho na prisão pode ceder espaço 
à incorporação de hábitos e valores vigentes no mundo do crime, sendo 
a corrupção uma prática possível. É, portanto, neste momento que 
ocorre o que um entrevistado denomina de ‘contaminação’.486  

 

 
485 GODOI, Rafael. Gerindo o “convívio” dentro e fora da prisão: a trajetória de vida de um agente 
penitenciário em tempos de transição. In: CABANES, Robert; GEORGES, Isabel; RIZEK, Cibele S.; 
TELLES, Vera da Silva (Orgs.). Saídas de Emergência: ganhar/perder a vida na periferia de São Paulo. 
Col. Estado de Sítio. São Paulo: Boitempo, 2011. Edição Kindle. Posição 4061. 
486 REIS, Marisol de Paula. Entre o Poder e a Dor: representações sociais da corrupção e violência no 
Sistema Penitenciário de São Paulo. 2012. Tese (Doutorado em Sociologia) — Universidade de Brasília, 
Brasília, 2012. p. 249. 
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A relação com os “faxinas” aparece como fundamental para o desenrolar da 

corrupção e favorecimento cometido por agentes, de acordo com Reis. Um ex-ASP 

entrevistado por ela compartilhou detalhes do acordo que realizou com um faxina para 

que o agente levasse aparelhos celulares, carregadores, chips e drogas. O acordo e o 

pagamento teriam sido realizados na casa de um parente. 487 

Reis explica que as unidades prisionais são locais de produção e manutenção de 

poder e estas relações envolvem uma alternância e sobreposição de papéis entre agentes 

e presos. “A troca corrupta entre ASP’s e presos constitui-se uma das formas de exercício 

de poder. São relações perpetradas por dois grupos de pessoas, isto é, quem tem o poder 

da compra (o homem preso) e quem tem o poder decisório (o ASP).”488 

Um entrevistado de SP disse que a automação é boa para a segurança pessoal do 

agente. Porém, problematizou que quando entrava no pavilhão para trancar sem 

automação, era “olho no olho”, ficavam mais perto da população carcerária, conheciam 

mais os sinais da cadeia, enxergavam algo suspeito. Com a automação, não tem esse 

contato. Segundo ele, a automação afasta os mundos, “o agente está perdendo o jeito da 

cadeia, você acha que tá tudo bem, mas estão fazendo alguma coisa (ex. briga, 

escondendo algo...)”. Segundo ele, por outro lado, os incidentes diminuíram com a 

automação, antes as agressões eram mais comuns. 

Um entrevistado de SP disse que a automação deu a impressão de que lá dentro é 

“terra de ninguém”, já que não se tem tanta vigilância direta. E aqui reside a importância 

das blitz, que permitem acompanhar o que se passa lá dentro. Por essa razão, realizam 

inspeções e verificações rotineiras, como “bate-chão” e “bate-teto”, além de contarem 

com a intervenção do GIR quando identificam alguma situação que exija uma inspeção 

mais completa e enérgica. 

 
487 “Pesquisadora: você pode explicar como se dá a prática da corrupção entre ASP.s e alguns presos? “(Eu 
vou falar do meu caso, mas in off, por favor, a senhora não me exponha... Pesquisadora: claro que sim, 
como eu disse no início, os nomes dos entrevistados são resguardados, pode ficar tranqüilo) No meu caso, 
o acordo foi direto com o faxina... o acerto foi lá fora, na casa de um parente dele que me passou o valor 
(você pode dizer o valor que foi pago?) Foi pago na época, se não me engano, 12.200 reais cobrado em 
duas parcelas, 6.000 reais para o celular completo e habilitado, e o resto foi pro baseado (maconha). (Esse 
produto era todo para ser usado apenas pelo faxina?) Não, não. Acontece o seguinte: muitos presos não têm 
recursos para pagar um celular pessoal, porque geralmente são muito caros, então, o faxina usa disso para 
cobrar um aluguel, quem quer falar, vai pagar pela ligação [...] no caso da maconha, ele tá vendendo (E o 
lucro?) A notícia que circula dentro da cadeia é que o lucro é pra facção. (Você foi condenado por causa 
desse episódio? É, fui.... (Ex-ASP III).” (REIS, Marisol de Paula. Entre o Poder e a Dor: representações 
sociais da corrupção e violência no Sistema Penitenciário de São Paulo. 2012. Tese (Doutorado em 
Sociologia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2012. p. 293). 
488 Ibdem. p. 222. 
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Para um entrevistado do MS, a automação é positiva, pois o agente precisa andar 

muito nas unidades para realizar seu trabalho, é muito cansativo. Assim, reduz o trabalho 

do agente e agiliza a realização das atividades. 

Um entrevistado do PR contou que a unidade masculina de Foz do Iguaçu segue 

o modelo dos EUA em que não tem muralhas, apenas alambrado. São unidades 

automatizadas. Nesta unidade, segundo ele, os agentes não têm contato com os presos, o 

que torna o trabalho bem menos estressante, pois não abrem as galerias. Tem uma central 

de controle com vidro para ver a galeria, microfone para chamar os presos e botão para 

abrir. É uma unidade mais silenciosa e limpa, com portas lacradas. 

Um entrevistado de SP, que já trabalhou em unidade automatizada, e de vigilância 

direta traçou as diferenças que sentiu nos dois modelos. A tranca sem automação, segundo 

ele, é um momento de muita pressão psicológica e física, ao passo que na automatizada 

faz tudo isso de dentro da “gaiola”, protegido; portanto, o risco diminui muito. Contudo, 

o momento de entrar no pavilhão para fazer a tranca também era um momento em que 

tinha contato direto com os presos, o que possibilitava que tivesse mais noção do que 

estava acontecendo na unidade. 

 Com a automação, o risco diminui muito, mas o agente perde o contato com o 

preso e perde o “tato” quando algo não está certo. Ele relatou que já viu um colega sendo 

agredido no momento da tranca e não tinha nenhum clima aparentemente estranho. 

Porém, o trabalho fica muito mais mecânico; com a tranca eletrônica perde “convívio, 

saber quem é quem, quem pode te contar alguma coisa que haja ali, ver a reação de alguém 

quando você olha para ela”. Com a tranca eletrônica perde-se esse contato.  

De acordo com um entrevistado de São Paulo, ter saído de situações difíceis, ter 

contornado situação, ter percebido algo e no final do dia entrar no pavilhão sozinho e 

trancar sem intercorrências era um grande mérito, reconhecido pelos colegas e que 

também fazia com que se sentisse bem consigo mesmo, sensação de que realizou bem seu 

trabalho. Concluía o plantão com a sensação de que fez o trabalho mesmo com as 

adversidades e perigos envolvidos, “sensação de realização, de que o trabalho foi bem-

feito”. “Você pode falar o que quiser pro preso, mas no final do dia você vai entrar lá e 

trancar, então, você é a autoridade e tem que fazer valer a regra e a disciplina da unidade, 

mas lembrar que no final do dia vai entrar sozinho com uma chave pra trancar. Então, tem 

que encontrar um equilíbrio entre cobrar a disciplina e flexibilizar, porque no final do dia 

entra sozinho no pavilhão e aí vai ter que lidar com as consequências da sua atuação”.   
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Extrai-se que o contato direto com as pessoas presas e a realização de atividades 

com proximidade também tem o efeito de proporcionar uma sensação de prazer e 

realização profissional. Com a automação, de acordo com o sentir deste entrevistado, 

perde-se o valor e apenas se realiza uma tarefa “fria”, “mecânica” e sem proporcionar 

satisfação profissional. 

A sensação após o término do plantão em unidades automatizadas é de 

mediocridade no desempenho da função “qualquer um pode apertar um botão”, de acordo 

com outro participante de São Paulo. Para ele, o fato do agente ser a ponte entre o preso 

e o mundo exterior, e com as assistências, empoderava o agente. Quando precisava 

resolver problemas que apareciam no plantão, e conseguia, ia para casa “potencializado”. 

Mas, com o distanciamento gerado pela automação, estrutura-se uma relação de grande 

diferenciação: “eu presto, o trancado não presta”.  

Monteiro trata da invisibilidade do trabalho executado e explica como esse fator 

é um amplificador das insatisfações e adoecimento psíquico vivenciado pelos agentes.489  

Em sentido assemelhado, um agente do Paraná avalia que a automação é “presente 

de grego”, por ser uma proposta de segurança para os agentes em troca de efetivo 

reduzido: “veio como uma medida para ajudar, mas não ajuda tanto assim”. Segundo ele, 

antes eram 50 agentes de plantão, para 900 presos. Hoje, tem-se 20 agentes para 1.400 

presos (e ainda é preciso descontar aqueles que estão afastados por questões médicas, em 

férias, licenças, etc).  

Compartilhou que uma das consequências é a solidão, pois antes sempre ficavam 

em dois agentes nos postos de trabalho, agora realizam um plantão sozinhos. Ele relatou 

que às vezes conversa com presos, mas sente falta de socializar com os amigos, pois 

considera a equipe “muito legal”. Relatou que agora a socialização com os colegas fica 

restrita ao whatsapp. No mesmo sentido, a observação de outro participante de São Paulo: 

na sua visão, a automação blinda os agentes das relações mesmo entre os próprios colegas 

porque, com a segurança arquitetônica e tecnológica, fica apenas um agente por posto de 

trabalho. E outro agente disse sentir “extrema solidão” nas unidades automatizadas com 

 
489 MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade 
e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da 
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 223-224. “Trabalhar em um contexto indesejado e 
invisibilizado socialmente, com uma função que não é reconhecida e valorizada, para os entrevistados, 
deixa marcas sobretudo de frustração e de perda ou impossibilidade de reconhecer o sentido do trabalho.” 
(Ibidem, p. 238). 
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a falta de funcionário: “um agente fica sozinho muitas horas do dia no seu posto de 

trabalho’. 

Um entrevistado de Rondônia – estado que adota o modelo de vigilância direta – 

disse que automação seria algo mais prático, em razão da falta de efetivo. Mas, disse que 

não sabe se seria melhor, pois o agente tem bastante contato com o preso e isso é positivo, 

especialmente quando o preso está mais próximo da progressão de regime. Acredita que 

o agente é uma referência para o preso, a única pessoa com quem conversa que não é um 

parceiro de cela. É uma referência positiva, porque tem uma postura diferente da postura 

dos presos. Segundo ele, “o preso se sente gente quando a autoridade ‘dá palavra de 

respeito’”. O contato mais ajuda do que atrapalha, de acordo com sua opinião. A 

automação retira e diminui a possibilidade de contatos positivos. Acredita que, com o 

tempo, levaria ao enlouquecimento dos próprios agentes. 

Contudo, outro entrevistado de Rondônia acredita que os pontos positivos 

superam os negativos. Disse conhecer o modelo de SP e considerar o modelo a ser 

perseguido especialmente por permitir condições melhores de trabalho para os agentes. 

Relatou que unidades de grande porte podem contar com poucos agentes. E como o 

problema de baixo efetivo de agentes em RO é muito grande, considera esse um caminho 

viável para uma mudança. Disse que, com a economia em recursos humanos, o Estado 

poderia investir para cuidar mais da saúde física e psicológica dos servidores.  

Para os agentes que valorizam o contato com as pessoas privadas de liberdade, é 

difícil se adaptar ao modelo automatizado, de acordo com um entrevistado paulista. 

Relatou o caso de outro colega que não se adaptou a essa mudança e acabou pedindo 

transferência para um Centro de Ressocialização. 

Um entrevistado do Rio Grande do Sul disse que os postos de trabalho mais 

difíceis são aqueles em que se tem contato direto com o preso e onde os agentes disputam 

vagas em unidades menores ou de regime semiaberto. De acordo com um entrevistado do 

Amapá, os agentes têm muito contato com os presos e isso é importantíssimo para a 

ressocialização. Mas, ao mesmo tempo, disse que modelos em que o contato é “zero” são 

melhores para preservar servidores porque a periculosidade do preso é muito grande e os 

agentes se sentem mais oprimidos, mais fragilizados pois o crime organizado é muito 

forte. 

Um agente federal entrevistado disse que o sistema de automação das celas no 

SPF não foi mantido após seis meses por conta do alto custo de manutenção e 

sucateamento que gera em caso de não se realizar a manutenção. Relatou que a automação 
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permite que agentes utilizem tempo e habilidades para prestar e assegurar as assistências 

para os presos, mas que não é o que ocorre, e os agentes acabam ficando ociosos. 

 

11.3.2 Unidades mecanizadas 

 

As unidades automatizadas proporcionam mais contato entre os agentes e os 

presos, no banho de sol e nas movimentações internas em que os agentes acompanham o 

preso do que as mecanizadas, segundo um entrevistado do Espírito Santo. Ele disse que 

nas unidades com dois andares, o contato é muito menor, pois no banho de sol há 

separação e às vezes o agente demora para atender o preso que tem alguma demanda. 

Além disso, o trânsito interno é realizado apenas com acompanhamento visual. Mas, 

destacou que ambos os modelos têm estruturas parecidas “pesada igual, sufocante, de 

concreto, muito quente no verão e muito frio no inverno”. Disse que as unidades antigas 

são “mais leves”, como a unidade de Linhares. 

Um entrevistado do Rio Grande do Sul disse que, nas unidades moduladas, a 

segurança é melhor, por haver menos contato com os presos. Nessas unidades, os agentes 

controlam a movimentação dos presos por cima. Nas outras unidades em que o contato é 

mais direto, a vulnerabilidade do agente é grande. 

Um entrevistado do Paraná falou sobre o processo de mecanização das galerias: 

explicou que em unidades em que antes era necessário entrar no pavilhão, não precisam 

mais, pois abrem por manivela. São manivelas, operadas a partir do quadrante, com 

sistema de roldanas, instaladas utilizando a mão de obra do preso. Outro agente 

paranaense contou que antes entravam na galeria com seis celas, em número superior de 

agentes ao de presos por cela; oito agentes entravam para fazer o procedimento da tranca. 

Após a rebelião de 2015, a unidade foi mecanizada e só um agente chama os presos na 

galeria e depois abre a alavanca, os agentes não têm mais contato com os presos. 

Com relação à BA, os entrevistados relataram que a Unidade de Barreiras e o 

Conjunto Penal Masculino são de dois andares, o de cima para os agentes. Essas unidades 

são fechadas completamente, tem teto coberto, com passarelas cobertas e os presos 

também ficam em área coberta, o pátio de convivência é também coberto. A luz que entra 

é pela clarabóia de policarbonato. A unidade de Feira de Santana é estatal e o funcionário 

abre os módulos por cima também. O anexo da Nelson Hungria tem um segundo andar 

apenas para os agentes, mas tem equipe de agentes do grupo de intervenção em baixo 
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para fazer os procedimentos. É menos desgastante. De acordo com ele, as unidades mais 

novas têm apenas um andar.  

De acordo com um agente do PR, o modelo de mecanização é melhor para 

trabalhar porque não precisa ficar “tirando preso toda hora”. Com baixo efetivo 

conseguem realizar as atividades do dia. Um entrevistado do MA relatou que há duas ou 

três unidades no estado que são melhores, pois o colega abre a grade lá por cima e o 

colega do “chão” não precisa abrir. 

Um entrevistado do PR relatou que estão automatizando a Casa de Custódia de 

Londrina, que a parte dos shelters já é mecanizada. 

Um entrevistado do MS compartilhou o exemplo da Gamelea I que foi inaugurada 

em 2019, após cinco anos de construção. Era para ser uma unidade modelo. Seguiu um 

projeto piloto do DEPEN, inicialmente planejado para adolescentes em conflito com a 

lei. Gamelea I deveria abrigar duas unidades masculinas e uma feminina, mas apenas uma 

delas ficou pronta para inauguração, por enquanto. As celas ficam no piso inferior e os 

agentes circulam no piso superior, é uma unidade mecanizada. Porém, o entrevistado 

ressaltou o fato de que só tem uma escada de acesso no início do corredor, ou seja, em 

caso de rebelião não tem para onde correr – o agente não pode subir e nem descer. Disse, 

ainda, não ter sido planejada uma saída de incêndio.  

Um entrevistado da Bahia problematizou a falta de contato entre agentes e presos 

observada em unidades mecanizadas. Segundo ele, o funcionário precisa do preso para 

conversar e questionou como fazer isso em unidade em que os agentes e presos são 

separados por andares. Disse que “se você tirar o preso, ele vai tomar pau dos outros na 

volta”. Compartilhou a sua visão de que acha esse modelo em que presos e agentes 

ocupam andares separados é ruim por conta disso, já que, segundo ele, o funcionário 

precisa do “caguete”, do “bisu”.  

Um agente do PR disse, que em 1996, a estrutura era muito diferente da de hoje. 

Dois ou três agentes abriam a cela com seis ou sete presos sem se preocupar em serem 

reféns. Isso até 2004 ou 2005. Hoje já não fazem mais revista no preso antes de irem para 

o pátio de sol, por insegurança. Todas as unidades são mecanizadas e os agentes não têm 

mais contato com os presos. A preocupação que move os agentes nos plantões de hoje é 

“não virar refém”. A segurança armada com armamento menos letal fica em cima fazendo 

a segurança interna, o que não existia antes. Atribuiu essa transformação à mudança no 

perfil dos presos, especialmente a organização em facções. 
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De acordo com um entrevistado do ES, as unidades automatizadas (da empresa 

D.M) têm câmeras e as mecanizadas não tem (da empresa Verdi). De acordo com ele, nas 

automatizadas, a base central comanda o acesso às galerias e os presos são chamados por 

microfone. Disse que o custo de manutenção é maior.  

A Penitenciária Estadual de Vila Velha segue esse modelo e é espinha de peixe. 

Segundo ele, nas mecanizadas a movimentação dos presos nas proximidades das galerias 

é mais segura e mais rápida, pois os agentes ficam no segundo andar, sem contato direto 

com os presos, ao mesmo tempo em que exercem maior controle visual. 

Suzann Cordeiro discute esse modelo e afirma que há fragilização da segurança 

quando os agentes precisam descer para o térreo e que há um problema projetivo, pois 

nesse modelo, as pessoas presas têm melhor ângulo de visão de baixo para cima do que 

os agentes de cima para baixo.490 

 

11.3.3 Síntese temática 

 

Não há como questionar os caminhos que a política penitenciária vem trilhando, 

sem refletir sobre as opções arquitetônicas atreladas à atuação profissional dos agentes de 

segurança penitenciária, tema que se coloca muito atual e decisivo para os próximos 

passos do sistema penitenciário nacional.  

Dos elementos colacionados a partir da pesquisa de campo, este é o que exprime 

a confluência mais direta entre a precarização da atividade e da carreira de agente 

penitenciário e a arquitetura penal, e, portanto, das relações e vivências que podem se 

desenrolar no ambiente prisional.  

A principal discussão deste tópico foi sobre as vantagens e desvantagens de cada 

um dos modelos. A percepção dos agentes penitenciários, em sua maioria, é de que a 

automação e a mecanização são importantes para a preservação da segurança e 

integridade física dos agentes, mas criticam o fato de distanciar os agentes das pessoas 

presas.  

 

 
490 LIMA, Marcelo. Não é só o concreto que garante a segurança. Tribuna do Norte, 12 fev. 2017. 
Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/a-na-o-a-sa-o-concreto-que-garante-a-segurana-
aa/371668. Acesso em: 16 jun. 2018.  
 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/a-na-o-a-sa-o-concreto-que-garante-a-segurana-aa/371668
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/a-na-o-a-sa-o-concreto-que-garante-a-segurana-aa/371668
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11.4  TRANSFORMAÇÃO DO PAPEL DO AGENTE PENITENCIÁRIO: POLÍCIA 

PENAL 

 

As percepções compartilhadas pelos entrevistados parecem apontar no sentido de 

uma transformação do papel dos agentes ao longo do tempo – como explanado acima 

com relação à mudança do enfoque ressocializador para uma abordagem estritamente de 

segurança, observada por alguns – mas, também desvelar a direção que esse papel parece 

seguir. Durante a realização da pesquisa houve uma importante alteração constitucional, 

pleiteada há anos pela classe dos agentes penitenciários de modo nacional, que foi a 

inclusão da carreira no artigo 144 da CF, passando, então, a integrar os órgãos da 

segurança pública e a receber a nomenclatura de “polícia penal”. 491  

Para além desse movimento legislativo, já ocorriam mudanças que parecem 

reposicionar os agentes penitenciários nessa cena: a tendência da redução do efetivo de 

agentes prisionais e nenhum investimento significativo na área de recursos humanos, 

simultânea ao aumento galopante da população carcerária e mudanças arquitetônicas e 

espaciais para dar conta dessa reconfiguração. À primeira vista, parece uma equação 

difícil de ser resolvida: mais pessoas presas e menos funcionários.  

As reconfigurações arquitetônicas são um caminho para o equilíbrio da balança. 

Adiciona-se o aumento de organização e poderio das facções criminosas e o 

compartilhamento de responsabilidades na gestão prisional e tem-se aí o enredo que será 

encenado.  

Uma importante discussão suscitada pela opção por mecanização e automação das 

unidades prisionais é a escolha política por maior distanciamento entre agentes e presos, 

ao mesmo tempo em que não se aumenta o controle e a vigilância sobre a população 

carcerária, fazendo com que as pessoas presas fiquem mais livres no sentido de 

estabelecer suas relações e interações entre si e assumirem cada vez mais importância na 

gestão prisional.  

Essas alterações, que passam por uma drástica degradação dos espaços prisionais, 

incluindo os espaços de uso exclusivo dos agentes e os espaços de uso compartilhado; 

 
491 Para além dos impactos que a inclusão dentre os órgãos da segurança pública trará para a classe 
profissional, é digno de nota que é o primeiro movimento que busca uniformizar a carreira, ao menos em 
padronizar sua nomenclatura. Cada estado irá regulamentar a carreira de policial penal podendo dar 
contornos distintos, mas é simbólico que a nomenclatura será comum pela primeira vez. Mais sobre essa 
discussão, cf. MELO, Felipe Athayde Lins de. O dispositivo penitenciário no Brasil: disputas e 
acomodações na emergência da gestão prisional. 2018. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade 
Federal de São Carlos, São Carlos, 2018. p. 248-270. 
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alterações arquitetônicas e de projetos; alterações nos protocolos e rotinas; e nas relações 

entre agentes e pessoas presas; entre agentes e agentes; e entre pessoas privadas de 

liberdade e pessoas privadas de liberdade; parecem apontar no mesmo sentido: para a 

configuração de um sistema prisional que prescinde dos agentes penitenciários.    

A imagem metafórica que se forma é de que os agentes estão sendo expulsos das 

unidades prisionais por esse novo arranjo e reconfiguração de papéis e poder. Os agentes 

estão cada vez mais distantes dos presos e de outros agentes e cada vez em menor 

quantidade.  

Em paralelo, e em resposta, também, à vulnerabilidade em que essa posição os 

coloca, aumentam-se os armamentos e a brutalidade.492 O Estado se faz presente para 

contenção e imposição da força, mas não para busca da reintegração social e gestão 

prisional. De acordo com Melo, estar-se-á diante de um processo simultâneo: ausência 

ostensiva e presença perversa do Estado.493 
 
Temos, de um lado, a permanência do crescimento ininterrupto do 
número de unidades prisionais, representando uma política de 
desenvolvimento regional e geração de trabalho e renda em regiões do 
estado com pouca presença de outras políticas públicas. Esta expansão 
promove, para fora das muralhas das prisões, um desenvolvimento 
assentado numa cultura de criminalização, por meio da produção do 
criminoso como inimigo público a ser combatido e/ou eliminado. E 
internamente a presença do Estado age para reforçar a cisão entre 
garantia de direitos e segurança prisional, aumentando os níveis de 
tensão entre quem está privado de liberdade e quem trabalha nas 
prisões, sendo as principais inovações geradas pela gestão prisional 
paulista desde a consolidação do PCC, a criação do GIR – Grupo de 
Intervenção Rápida e dos AEVPs - Agentes de Escolta e Vigilância 
Penitenciária, dois grupamentos especializados que reforçam as 
práticas militarizadas na gestão prisional (SILVESTRE, 2016). 
Por outro lado, e sendo-lhe complementar, no interior das prisões temos 
as ausências de ambientes para execução das assistências, ausência de 
serviços sociais básicos previstos em lei, ausência de equipes técnicas 

 
492 Monteiro afirma que os agentes precisam criar diversas estratégias para lidar com essa vulnerabilidade 
a que estão expostos e criar maneiras de aumentarem sua segurança ou, ao menos, a sensação de segurança. 
Alguns, segundo ela, se utilizam da espiritualidade, outros utilizam armamentos nos pátios, mesmo sendo 
proibido. “As estratégias podem ser diversas em busca da sensação de segurança. Além das citadas acima, 
a entrada no pátio portando arma (apesar de proibido), o distanciamento dos presos, seja a partir das 
condições estruturais da unidade (novos modelos em que se fecha as celas por cima), seja o distanciamento 
relacional, como dito anteriormente. Muitas vezes, provocam sensações temporárias e até reconhecidas 
como falsas sensações de segurança se consideradas objetivamente, mas que, subjetivamente, oferecem 
condições para o enfrentamento da situação.”. (MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente 
Penitenciário: entre os significados, a vulnerabilidade e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências 
Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. 
p. 123). 
493 MELO, Felipe Athayde Lins de. O dispositivo penitenciário no Brasil: disputas e acomodações na 
emergência da gestão prisional. 2018. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2018. p. 69. 
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e de políticas públicas voltadas para as pessoas privadas de liberdade. 
Estas ausências, no dia a dia, são operadas ostensivamente por meio da 
criação de privilégios, de modo que poucas pessoas conseguem acesso 
a tudo aquilo que é restrito, como uma vaga de trabalho ou atendimento 
médico. E esta gestão dos privilégios também será operada, no dia a 
dia, pelo PCC, que cumpre a função de regular as relações nos 
ambientes de convívio, ao passo que o Estado se beneficia exatamente 
desta “ordem” que é regulada pelos grupos criminais.494 

 

Nesse sentido, Melo registra em sua tese a fala de um ex-diretor de penitenciária 

do estado de São Paulo que compreende que o modelo de automação vem justamente para 

permitir a implementação desta política em que afirma que com a automação os agentes 

entrarão nos raios apenas em caso de necessidade, não fará mais parte da sua atuação 

precípua. Dessa forma, segundo ele e corroborado pela pesquisa aqui apresentada, os 

presos passam a ter mais espaço e autonomia para a administração das unidades.495 

A mudança no papel do agente penitenciário vai ganhando contornos e a 

aprovação da emenda constitucional da polícia penal está em total consonância com essa 

trilha. Algumas observações de entrevistados já relatadas em capítulos anteriores 

apontam nesse sentido: “a sensação é de mediocridade”, “qualquer um pode apertar um 

botão”, “o que é do preso é do preso”, “home office do crime”, “tá tudo arregado”,” o 

preso finge que obedece e o agente finge que manda”, etc. 

De acordo com Daufemback, esse processo é também fruto de uma visão 

reducionista da política penal à segurança pública. Os impactos desta se apresentam na 

concepção dos serviços, o foco das instituições, a adoção de procedimentos e o 

recrutamento e formação dos profissionais. Como síntese desta diminuição de valor e 

abrangência da política penal estaria a alteração para policial penal que aumentaria a 

valorização dos profissionais ao passarem a ser classificados como policiais.496 

Os resultados das entrevistas realizadas parecem demonstrar que a opção político 

criminal que vem sendo efetivada de modo geral no país, é a mecanização ou automação 

das unidades em detrimento de aumentar o efetivo de agentes, bem como afastar os postos 

de trabalho ao máximo do contato e convívio com as pessoas presas, como a substituição 

 
494 MELO, Felipe Athayde Lins de. O dispositivo penitenciário no Brasil: disputas e acomodações na 
emergência da gestão prisional. 2018. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal de São 
Carlos, São Carlos, 2018, p. 69-70. 
495 Ibdem. p. 70. 
496 MELO, Felipe Athayde Lins; DAUFEMBACK, Valdirene. Modelo de Gestão para a Política Penal: 
começando uma conversa. In: VITTO, Renato C.P. de; DAUFEMBACK, Valdirene (Orgs.). Para além da 
prisão: reflexões e propostas para uma nova política penal no Brasil. Belo Horizonte: Letramento; Casa do 
direito, 2018. p. 17. 
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de postos de observação de dentro dos pátios, para “gaiolas” – por vezes com muitos 

pontos cegos. É um caminho político criminal que privilegia o afastamento e a distância 

entre representantes do estado – na expressão mais simbólica que são os agentes prisionais 

– e as pessoas privadas de liberdade. Se afastando da possibilidade de implementação do 

conceito de segurança dinâmica em que a aproximação e atuação dos agentes 

penitenciários e de toda estrutura e atores carcerários voltados para a reintegração leva a 

um aumento na segurança.497 

O fato de haver baixo efetivo faz com que os agentes fiquem mais vulneráveis e 

apoiem soluções como a mecanização e a automação, além de aumento de armamento e 

treinamento em técnicas de força, uma vez que não se vislumbra a opção de aumentar o 

efetivo. Contudo, esse caminho não soluciona a questão de que o contato e a escuta são 

inerentes ao desempenho da função de custódia e guarda, já que é necessário estar 

presente para conter imprevistos e situações conflituosas ou ilícitas, atender às demandas 

e solicitações por assistências – especialmente médicas – e para assegurar o cumprimento 

da rotina e protocolos da unidade. O que se nota é uma alteração na intensidade, no perfil, 

na maneira como esse contato ocorre, mas sua supressão não pode ocorrer e a opção 

realizada pelo poder público impacta diretamente na forma como o dia a dia prisional irá 

se desenrolar. As encenações possíveis neste espaço, com novos contornos e 

conformações, com estes atores – poucos agentes, mais armados e distantes e muitos 

presos, mais organizados em facções – produz consequências em termos de política 

criminal que vão para além das relações cotidianas que se desenvolvem em determinado 

plantão e em determinada unidade prisional. 

E, nesse aspecto, importa destacar uma observação realizada por um entrevistado 

de São Paulo: ele explicou que as dinâmicas de circulação das unidades prisionais 

delimitam os espaços em que as pessoas presas podem circular e os que não podem. A 

colocação de faixa amarela no grande corredor de acesso aos espaços prisionais (radial) 

é justamente para demarcar os locais em que os agentes e os presos circulam. De acordo 

com ele, a vigilância por parte dos agentes penitenciários ocorre apenas nas áreas de 

circulação de pessoas presas, por exemplo, nos corredores, mas não nas celas. Afirmou, 

 
497 O conceito de segurança dinâmica foi abordado mais detidamente no Capítulo 6. 
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em suas palavras, que “o que é do preso o agente não se mete e o que é do agente, o preso 

não se mete.”498  

Mas, ao mesmo tempo em que se opta por um projeto arquitetônico de 

distanciamento entre os representantes máximos do estado dentro das unidades prisionais 

e aqueles ali custodiados, não se investe em outras formas de presença do estado, que não 

seja pela atuação violenta, “faca na caveira”, de grupos especiais voltados à imposição da 

disciplina e da ordem. 

Nesse sentido, Melo afirma que a burocracia penitenciarista se conforma na 

tentativa de operar e mediar os paradigmas da justiça e da segurança, com forte 

predominância para esta última, já que foram as forças de segurança as responsáveis, 

historicamente, pela gestão prisional. E, segundo ele, a criação dos grupos especiais de 

agentes penitenciários com a atribuição de conter tumultos e rebeliões e a formação de 

grupos armados para escoltas e traslados de pessoas presas é uma das evidências recentes 

desse movimento e do predomínio do paradigma da segurança.499 

 O tópico destinado à apresentação do uso de equipamentos eletrônicos evidenciou 

que não é realizada a opção por um sistema de vigilância e controle que possa ser operado 

com poucos agentes. A opção é de distanciar, pura e simplesmente, a presença do estado 

dos presos, e aproximar os presos dos presos e do papel do estado de disciplina e gestão. 

Talvez se possa afirmar que se aproximam os presos do papel de ressocializador, com o 

incremento das facções e suas relações para além dos muros. E essa ressocialização se dá 

na lógica e nas estruturas das próprias facções e não na lógica da Lei de Execuções Penais. 

Essas interpretações podem ser extraídas das entrevistas. Um agente do Paraná 

explicou que o afastamento entre agente e preso segue o seguinte fluxo: aumento da 

população carcerária; redução do efetivo de agentes penitenciários; aumento do poder, 

influência e organização das facções; aumento da dependência dos presos para gerir o 

cotidiano prisional. Isso aproxima conceitualmente, e em termos de condições materiais, 

os agentes e os presos. Esse movimento, segundo ele, facilita que seja realizada uma 

investida em termos de terceirização e barateamento do sistema. 

 
498 No mesmo sentido, cf. MONTEIRO, Leticia Chaves. Tornar-se Agente Penitenciário: entre os 
significados, a vulnerabilidade e o poder. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018. p. 117-118. 
499 MELO, Felipe Athayde Lins; DAUFEMBACK, Valdirene. Modelo de Gestão para a Política Penal: 
começando uma conversa. In: VITTO, Renato C.P. de; DAUFEMBACK, Valdirene (Orgs.). Para além da 
prisão: reflexões e propostas para uma nova política penal no Brasil. Belo Horizonte: Letramento; Casa do 
direito, 2018. p. 19. 
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O caso do estado do Amazonas é um exemplo importante no Brasil, em que a 

terceirização ocorreu em peso, incluindo a atividade de custódia e segurança, por meio da 

empresa Umanizzare Gestão Prisional Privada e a contratação de profissionais para 

desempenhar as funções típicas dos agentes penitenciários. Siqueira dedicou-se a estudar 

a realidade dos agentes de Manaus e as condições de trabalho e demandas apresentadas 

são muito alinhadas às encontradas no presente trabalho. Segundo ele,  
 
O déficit de profissionais, conjugado com a violência estrutural das 
prisões, teria relação com os casos de estresse, pressão alta e problemas 
psicológicos. A ação política manifestada pelos agentes penitenciários 
pela promoção de concurso público para a área, entra em contraste com 
a política estatal de incentivar a terceirização do sistema 
penitenciário.500 

  

Um agente paulista afirmou que o policial penal vai ser “cão de guarda, para não 

deixar o preso sair fisicamente da caixa, apenas isso”. Preso é resistência e policial penal 

é opressão. O fato de se nomear a carreira como “polícia penal” explicita que a função do 

agente não é voltada à ressocialização, mas seu papel se reduz a vigilância, de acordo 

com outro entrevistado de SP. 

Alguns agentes se sentem empoderados por essa nomenclatura nova, no sentido 

em que os diferencia e traça uma fronteira mais explícita entre “criminoso” e “polícia”. 

A função do agente penitenciário federal também passou por mudanças de 

nomenclaturas: inicialmente o nome da carreira era Agente Penitenciário Federal, depois 

passou a ser Agente Federal de Execução Penal e, agora após a alteração constitucional, 

Polícia Penal Federal – o que ainda não foi regulamentado. Segundo um agente de SP, 

essa mudança fará com que a imagem das pessoas presas seja ainda mais desumanizada 

na percepção dos agentes: “vai se pensar menos ainda no ser humano que está cumprindo 

pena”, disse. 

Um entrevistado do MS exprimiu seu posicionamento de que o agente de custódia, 

como função, está mais ligado à justiça do que à segurança e que a transformação em 

polícia penal “vai trazer a polícia para dentro dos muros: é um fortalecimento institucional 

dos agentes”. Os agentes “novatos”, segundo um entrevistado de SP, em geral, têm curso 

superior e entram na carreira por falta de opção de trabalho no interior, mas não se 

 
500 SIQUEIRA, Ítalo Barbosa Lima. “Aqui ninguém fala, escuta ou vê”: relatos sobre o cotidiano 
profissional dos agentes de segurança penitenciária em Manaus. 2016. Dissertação (Mestrado em 
Sociologia). Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. p. 163-164. 
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realizam no trabalho. Acreditam na segurança e disciplina para ter valor pessoal, tem uma 

visão mais policial e acham que “quanto mais preso o preso estiver, melhor”. 

Um entrevistado da BA disse que a nova geração de agentes veio para ser polícia 

mesmo. Tem essa postura. Afirmou que polícia penal é “cortina de fumaça”, que isso não 

agrega nada. Disse que serviço de polícia qualquer um pode fazer, se tiver armamento e 

treinamento. Em contrapartida, se não souber ouvir o preso não vai conseguir fazer o 

trabalho direito. O trabalho-fim é lidar com os presos e em geral os profissionais não 

querem executar essa tarefa, “não querem ter trato diário com o preso”.  

Um entrevistado de RO disse que a carreira organizada em polícia penal vai fugir 

do estereótipo de batedor de cadeado e torturador. É uma busca por uma identidade sem 

carga de preconceito associada. De acordo com esse participante, vai ser criada uma nova 

figura, pois o policial penal não vai querer ter aproximação com o preso e vai ser 

necessária a criação de um “agente ressocializador” para sofrer o preconceito de estar 

próximo do preso. Comentou que já se fala na criação de “delegado penitenciário”.  

No mesmo sentido, um participante do Espírito Santo afirmou que já se fala em 

outro concurso para “agente de ressocialização”, pois o agente penitenciário é visto como 

aquele que deve abrir e fechar celas. Depreende-se dessas percepções que o papel de 

ressocialização, insculpido no artigo 1º da LEP, não será – como já não é – papel dos 

agentes penitenciários, do policial penal, e que, para que essa função seja realizada por 

alguém, será necessária a criação de nova carreira com esta finalidade específica.  E, por 

esta razão, um agente federal entrevistado acredita que a polícia penal precisa também 

assumir o papel de garantidor da assistência às pessoas presas. 

Um entrevistado de MT disse que os agentes masculinos querem ser policiais, 

especialmente porque se identificam com a postura de praticarem agressões físicas contra 

os presos. Semelhante é a reflexão de um participante de Minas Gerais. Segundo ele, a 

tortura estava se tornando menos comum, mas desde a aprovação da alteração para polícia 

penal está voltando a aumentar.  Afirmou, ainda, que a autoestima aumentou depois da 

alteração constitucional, e que os agentes estão comprando adesivos com a inscrição 

“polícia penal” para colocar nas roupas. Alegou que tem muita identificação com um 

papel de policial associado com tortura, agressão e abuso de autoridade. Vê que a 

alteração está influenciando comportamentos dos colegas que, inclusive, começaram a 

fazer abordagem na rua. O agente sente que a sociedade tem dívida com ele, querem ser 

reconhecidos como “alguma coisa”. Um entrevistado de Pernambuco disse ser um 
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entusiasta da mudança para polícia penal, por ser um reconhecimento profissional e deixar 

clara qual a função do agente: de ser policial. 

Apenas um entrevistado apontou em sentido diverso, afirmando que a categoria e 

a função de agente penitenciário estão em transformação: os agentes truculentos e 

corruptos, segundo ele, estão perdendo espaço e a terceirização é crescente. Indico que, 

com a crise econômica, as pessoas que passam a ingressar na carreira são mais 

qualificadas e diferenciadas e a função vai aumentar com o processo de encarceramento 

em massa que está em marcha. 

Um entrevistado de SP afirmou que ainda não começaram as mudanças, que 

disseram que vão dar armas e treinamento, mas ainda não sentiu qualquer alteração. Disse 

ter dúvidas se ter armas é positivo, pois “você é sozinho e eles são muitos”. E que com 

armas terão mais responsabilidades.  

Outro entrevistado SP disse que será bom ter os mesmos direitos que a polícia, 

especialmente adicional noturno e aposentadoria.  

De acordo com um entrevistado da BA, por conta da mudança para polícia penal, 

alguns cursos estão começando a ser implementados e chegaram uniformes novos em 

2019. Para ele, essa mudança de nomenclatura é favorável, pois está estudando para 

outros concursos e isso é vantajoso, pois permite contar como tempo de experiência. 

Outro entrevistado da BA falou que estão investindo em cursos agora por conta da 

mudança para polícia penal, apesar de ainda não haver regulamentação dessa carreira no 

estado. Afirmou que novas formações são muito importantes pois a classe é antiga, 

precisa de renovação. Não sabe operar armas, por exemplo. 

Importante registrar que a carreira de policial penal ainda não foi regulamentada 

na maioria dos estados. 

Reis apresenta uma discussão sobre a demanda por se tornar “polícia penal” está 

ancorada na sensação de vulnerabilidade e fragilidade que os agentes vivenciam no 

cotidiano prisional. Neste sentido, segundo ela, está a demanda por “valorização” e 

“empoderamento” que a mudança para “polícia penal” traria, bem como que o porte de 

arma alteraria o desequilíbrio entre agentes e presos que existe atualmente ao introduzir 

mais poder de fogo e força aos agentes que são em menor quantidade e menos organizado 

que os presos.501 Vê-se que a opção política é no sentido de afastar cada vez mais o agente 

 
501 REIS, Marisol de Paula. Entre o Poder e a Dor: representações sociais da corrupção e violência no 
Sistema Penitenciário de São Paulo. 2012. Tese (Doutorado em Sociologia) — Universidade de Brasília, 
Brasília, 2012. p. 258-266. 
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penitenciário de funções ressocializadoras e as soluções apresentadas caminham no 

sentido de incremento de violência e distanciamento.  

Nesse caminho, um entrevistado de São Paulo afirmou que as relações que se 

estabelecem entre as pessoas presas, ficam restritas apenas a elas, sem interferência estatal 

ou vigilância por parte dos agentes. Segundo ele, a tecnologia e equipamentos eletrônicos 

nos presídios estão sendo instituídos de modo a precarizar as relações e cercear os 

contatos e interações. Refletiu que o “físico do preso não interessa mais para o Estado, o 

que interessa são as articulações” e que as articulações do crime só são livres para 

acontecer para alguns, “os do topo”. 

 

11.4.1 Síntese temática 

 

Não há dúvidas de que o papel do agente penitenciário vem se transformando nos 

últimos anos, assim como as mudanças na arquitetura prisional, na criação, extensão, usos 

e funções dos espaços. A partir das entrevistas com os próprios agentes podem-se captar 

alguns elementos que informam o caminho que está trilhando. Esse tópico deve ser lido 

com o anterior, pois, de acordo com as postulações preconizadas, a interação dos 

personagens é totalmente vinculada ao cenário em que ocorre.  

Cada vez mais o papel do agente penitenciário está se restringindo a preservação 

da sua própria integridade, está sendo diminuído, e suas atividades e funções 

compartilhadas com as facções criminosas. O investimento na implementação de sistemas 

mais modernos, com uso de equipamentos eletrônicos e tecnológicos não têm seguido no 

sentido de aumentar a presença do Estado nas unidades prisionais.   

A aprovação da mudança constitucional da Polícia Penal é emblemática e compõe 

o movimento de transformação do papel dos agentes que, se vendo em posição de extrema 

vulnerabilidade, lutam por armamento e treinamento de combate. A carreira deve ser 

regulamentada por cada estado, e esse é um processo que ainda está em andamento. O 

real impacto dessa mudança será sentido com o passar do tempo, mas já se podem antever 

alguns, como o aumento da violência e truculência na atuação dos agentes, e ainda menor 

atuação voltada à reintegração social. Alguns entrevistados disseram acreditar que uma 

nova carreira será criada para atender a essa responsabilidade. 
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CONCLUSÕES 
 

A arquitetura penal e os agentes penitenciários constituem-se em dois 

componentes centrais da execução penal. O aprofundamento do estudo das interrelações 

entre eles e as pessoas em privação de liberdade contribui significativamente para a 

compreensão da execução penal. A pesquisa evidencia que não é possível dissociar a 

gestão prisional dos elementos de arquitetura penal, atuação e papel dos agentes 

penitenciários.  

A arquitetura tem a função de demarcar e separar espaços, bem como de 

estabelecer comunicações entre eles.  Mas, quando se trata de edificações prisionais, o 

continuum e as comunicações entre a sociedade e o cárcere não reconhecem as muralhas, 

sendo impactadas por elas. Estudar os agentes penitenciários em interação com a 

arquitetura penal auxilia na compreensão da porosidade do cárcere. 

Foi realizado um estudo de Criminologia Clínica de Terceira Geração sobre os 

agentes penitenciários (alargamento do conceito de ator situado) e do impacto da 

arquitetura penal (espaço dramatúrgico) no desenvolvimento e desenrolar das interações 

humanas, das relações interpessoais e, também, na constituição dos próprios sujeitos 

como corresponsável pelas relações e interrelações que se desenvolvem no ambiente 

carcerário. 

Para a consecução dos objetivos deste estudo, foi realizado vasto levantamento 

bibliográfico com atenção a diversidades epistêmicas. Buscou-se diversidade de raça, 

gênero, e distribuição geográfica dos autores estudados.  E também foi realizada uma 

abrangente pesquisa de campo que contou com a participação de 41 agentes ou ex-agentes 

penitenciários com atuação nas cinco regiões do país, envolvendo 14 unidades da 

federação e no Sistema Penitenciário Federal. Foi assegurado o equilíbrio de gênero e de 

tempo de carreira no grupo de entrevistados.  

Os dados permitem captar movimentos sinuosos, que não são onipresentes, mas 

que se sobrepõem. É possível extrair uma tendência nacional. Existem diversos fatores 

de singularização (para além do contexto político) que fazem com que a realidade 

penitenciária seja única em cada estabelecimento penal, em cada configuração de gestão 

e para cada agente prisional ou pessoa privada de liberdade. Alguns dos fatores principais 

de singularização são: quantidade e perfil de agentes penitenciários com atuação na 

unidade e no plantão; a presença, força e existência de facções criminosas e a respectiva 
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postura adotada por cada uma delas; o grau de corrupção do Estado; a presença de 

armamento dentro das unidades; e o grau de terceirização dos serviços prisionais. No que 

diz respeito à singularização espacial, destacam-se como importantes elementos a 

existência e qualidade de espaços voltados às práticas que impulsionem a reintegração 

social, qualidade e habitabilidade das celas e espaços de convivência e o modelo 

arquitetônico adotado para contemplar a vigilância e a proximidade entre agentes e 

pessoas privadas de liberdade.   

A seguir, apresentam-se as conclusões que abrem caminhos para o 

aprofundamento das futuras pesquisas no campo de estudo. 

 

A configuração da arquitetura prisional no que diz respeito a atuação do agente 

penitenciário é definida no sentido de autoproteção do agente e na promoção dos 

interesses dos núcleos de poder prevalecentes no sistema prisional  

 

O agente penitenciário necessita antes de tudo proteger-se, pois são precárias as 

condições de trabalho nas unidades prisionais. A quantidade de agentes é diminuta e até 

decrescente frente a uma população carcerária cada vez mais numerosa e organizada. A 

interação entre os núcleos de poder operados pelo Estado e pelas facções condiciona a 

atuação dos agentes. 

Os agentes sentem-se em posição de extrema vulnerabilidade e sem respaldo do 

Estado e supervalorizam seu papel como garantidor da segurança. Na realidade, atuam 

para assegurar a sua própria segurança, por enfrentarem situações de grande 

vulnerabilidade no cotidiano, tanto no que diz respeito a falta de procedimentos e 

formação, quanto pelas carências estruturais e arquitetônicas. Apontar-se-á, por exemplo, 

unidades com condições inadequadas para o deslocamento interno de pessoas em 

privação de liberdade, superlotação, falta de funcionários, de equipamentos eletrônicos e 

de armamentos e desprovidas de uma rota de fuga emergencial para os servidores.  

A pesquisa demonstrou que as rebeliões e motins, reais ou potenciais, constituem-se 

como fatores de grande influência para a conformação carcerária entre arquitetura penal 

e atuação dos agentes.  

Os agentes buscam, então, proteger-se e, para tanto, distanciar-se das pessoas presas. 

São exemplos sintomáticos: as demandas por automação e mecanização dos 

estabelecimentos penais, a construção de elementos concretos de separação como 

pavimentos, “bretes” e muralha que permitam a visualização por cima do pátio, além de 
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buscarem mais treinamento e armamento para imposição da força física, resultando em 

uma menor dependência de grupos especiais ou da polícia militar.  

Exemplos claros dessa intersecção é o momento da tranca, banho de sol e traslados 

internos para assistências, atividades educativas ou laborais. A confluência da arquitetura 

penal com o baixo investimento em recursos humanos, equipamentos e o aumento 

vertiginoso da população carcerária faz com que esses momentos centrais do cotidiano 

intramuros se tornem atividades altamente arriscadas para os agentes penitenciários que 

optam, muitas vezes, por restringir os direitos das pessoas presas para que não se 

coloquem em risco.   

O trânsito interno ou externo das pessoas privadas de liberdade deveria, na 

perspectiva da segurança e da disciplina, seguir protocolos e rotinas. Adaptações 

espaciais são realizadas em algumas unidades para que essas atividades possam prescindir 

da presença e atuação dos agentes, ao mesmo tempo que não coloquem risco à sua 

integridade pessoal, como os “bretes” e o acompanhamento apenas visual dos presos 

realizada nas unidades mecanizada ou automatizadas, sem a realização de revista pessoal 

ou algemação.  

 Com relação ao trânsito externo, um dos aspectos importantes relacionados à 

arquitetura prisional é a localização das unidades prisionais e a distância de hospitais, 

fóruns, delegacias e demais unidades para as quais as pessoas presas possam ser 

transferidas.  

Algumas das opções adotadas acabam, contraditoriamente, a vulnerabilizar a 

própria segurança dos agentes, como a redução de revistas ou a falta de profissionais ou 

câmeras para observação durante o banho de sol.  Outras opções restringem ainda mais o 

acesso a direitos destas pessoas, com o intuito de reduzir o contato e os procedimentos a 

serem realizados.  

A automação e a mecanização, bem como algumas outras soluções arquitetônicas, 

se mostraram importantes para a preservação da integridade física dos agentes, porém 

elevam o distanciamento entre representantes do Estado e pessoas presas. Ao mesmo 

tempo, tais elementos arquitetônicos reforçam o papel fundamental das facções na 

organização e gestão prisional, bem como ampliam a demanda por formas de contenção 

como armamentos e grupos especiais treinados.  

Isso, porque a distância física levou a uma distância simbólica e relacional, e os 

agentes não estão no comando da população carcerária. O que não significa que perderam 

inteiramente seu protagonismo nas dinâmicas prisionais e no estabelecimento e 
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manutenção da ordem prevalecente, ditada pela resultante dos vetores de poder 

prevalecentes em cada unidade prisional.  

Tem ainda um papel importante de apontar e dar encaminhamentos a 

procedimentos administrativos e registros de prática de crimes dentro das unidades 

penais, esta é a estratégia utilizada que não inclui o uso da força ou a corrupção para 

conter ou negociar situações. A importância dos agentes penitenciários na gestão prisional 

se revela, por exemplo, no valor em cooptá-los para facilitar ou não obstaculizar as 

relações, especialmente considerando que diversos vasos comunicantes502 entre o 

universo extramuros e intramuros tem nos agentes um anteparo.  

As entrevistas confirmaram, inclusive, que um dos interesses essenciais dos 

núcleos de poder reside na criação e alteração dos espaços e seus usos. Caso 

exemplificativo é de Pernambuco, com o Complexo de Curado e a construção das áreas 

de vivência, chamadas de “favelinhas”, com aquisição de materiais de construção na 

unidade pelas próprias pessoas presas, com ingresso autorizado pelo Estado. O espaço 

prisional é central, como restou demonstrado, para as negociações entre os agentes 

prisionais e as pessoas privadas de liberdade. Alguns exemplos claros são as negociações 

que determinam as celas que irão habitar, suas respectivas reformas e as transferências de 

unidades prisionais. Do outro lado, a ameaça ou a realização de atos que depredem das 

unidades, como rebeliões e motins, são utilizadas como forma de barganha.  

 As rebeliões, em geral, tornam-se públicas ao serem noticiadas pela imprensa e, 

com isso, prejudicam a imagem dos governos e da administração prisional, sendo um 

grande elemento a ser utilizado nas negociações carcerárias cotidianas.  As organizações 

não governamentais e demais entidades e órgãos públicos que se responsabilizam pela 

fiscalização do sistema carcerário também são atores considerados no jogo de 

negociações que envolvem a arquitetura e a atuação dos agentes.  

 

A atual configuração da arquitetura e dos procedimentos prisionais, 

mediados pelos agentes penitenciários, obstaculiza a reintegração social e a inclusão 

social  

 

A pesquisa demonstrou que o sistema penitenciário não é voltado para a 

reintegração social ou inclusão social das pessoas em privação de liberdade no Brasil. A 

 
502 Vasos comunicantes é a expressão adotada por Godoi. Cf. GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões 
em São Paulo na virada dos tempos. São Paulo: Boitempo, 2017. Edição Kindle. 
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prevalência de ambientes inadequados para a garantia de direitos, com superlotação e 

insalubridade constituem a tônica da realidade prisional brasileira.  

  A reintegração social, verdadeiro objetivo a ser perseguido, pode ser realizável 

com profundas alterações no contexto brasileiro. Os dados da pesquisa apontam que o 

caminho que vem sendo adotado é o oposto, cada vez mais privilegiando medidas de 

afastamento, distanciamento, rigidez e violência. Ao contrário do que a segurança 

dinâmica e outros autores vêm afirmando, de que a flexibilização, o contato, a 

individualização da pena conduzem ao incremento da segurança ao mesmo tempo em que 

se aproximam mais da possibilidade de reintegração social. Para tanto, será necessária 

uma mudança realmente paradigmática, porém, há caminhos e experiências exitosas para 

que se possa continuar perseguindo esse ideal. 

As distribuições, com base nas lógicas internas das facções, dos poucos direitos 

que as unidades prisionais oferecem se convertem na prática em privilégios e passam, 

como consequência, a ser objeto de disputas e negociações. A escassez de ambientes 

voltados à reintegração social foi consolidada pela alteração da Resolução nº 6 de 2017 

do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária (CNPCP), que mantém repasses 

de recursos federais e aprovação de obras de novas unidades prisionais sem a previsão de 

espaços para exercício de direitos. 

         Foram identificadas barreiras arquitetônicas à atuação do agente penitenciário no 

Brasil enquanto propulsores do processo de reintegração social. Deste modo, as 

atividades e relações que possam promover ou estimular a reintegração social, ou inclusão 

social, como preconiza a Criminologia Clínica de Terceira Geração, ficam sem espaço. 

Seja porque as condições materiais das unidades não comportam o desenvolvimento 

destas atividades, seja porque os agentes acabam reduzindo locomoções internas por falta 

de condições apropriadas para revistar e acompanhar as pessoas presas, seja porque a 

disponibilidade de vagas em atividades educacionais e laborais são muito restritas ou por 

que quem escolhe os participantes é a própria facção que compartilha a gestão prisional 

com o Estado.  

Essa dinâmica acaba por fortalecer ainda mais o poder, a socialização e 

estreitamento de vínculos das pessoas presas nas regras e lógicas das facções, bem como, 

de alguns agentes. Falta de camas, de vagas de trabalho, de educação, de local para 

recebimento adequado de visitas e de organização das filas: todas essas carências violam 

direitos e fortalecem as facções.  
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A forma como o espaço dramatúrgico é criado e montado e como o papel dos 

atores agentes penitenciários é limitado reforçam a lógica da exclusão social e operam 

como instrumento de manutenção e aprofundamento das desigualdades na medida em que 

não permite novas relações e limitam o desenvolvimento psíquico, ao não promoverem 

experiências significativas e gratificantes, bem como a própria garantia de direitos.   

Há mais espaço para o desenvolvimento de relações e interações entre as pessoas 

presas sem a supervisão, direta ou por meio de equipamentos tecnológicos, dos agentes 

prisionais. Considerando, ademais, que as facções também são responsáveis pela 

distribuição dos presos em cada raio ou cela, a agência sobre essas relações aumenta. A 

falta de espaços adequados e voltados para atividades educacionais e laborais, bem como 

de profissionais reforça a possibilidade de relação entre as pessoas presas sem a 

observação direta dos agentes ou demais profissionais com atuação na execução penal. 

Uma visita a uma unidade prisional no horário de banho de sol poderia passar a impressão 

de que a unidade não passa de um “depósito de gente”, mas na realidade, as pessoas em 

privação de liberdade estão se articulando e se relacionando entre si e com o exterior por 

meio de celulares, visitas e outros. 

 

A arquitetura penal e a atuação dos agentes penitenciários mantêm e reproduzem o 

racismo estrutural brasileiro  

 

A literatura especializada sobejamente demonstrou a íntima relação existente 

entre sistema penal e racismo institucional e estrutural no Brasil.  

As condições de extrema fragilidade para o exercício das funções dos agentes 

penitenciários, que deveriam ser de custódia e de promoção e estímulo à reintegração 

social e inclusão social, não podem ser exercidas neste contexto de insalubridade e 

carências violentas, sendo assim, vê-se a manifestação racista com lente de aumento.  

As condições precárias que as pessoas presas, em sua maioria negra, e a falta de 

investimento e estímulo para que pudessem vivenciar condições de dignidade e 

oportunidades de desenvolvimento de atividades gratificantes é totalmente minada.  

As condições de trabalho dos agentes e da arquitetura penal não são estruturadas 

e nem manejadas para que isso seja estimulado, sendo elementos importantes na 

manutenção do status quo de privilégios das pessoas brancas em detrimento do 

desenvolvimento de pessoas negras. 
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O panorama geral sobre as unidades prisionais é de extrema precariedade, tanto 

no que diz respeito aos espaços de uso exclusivo dos agentes penitenciários quanto aos 

espaços de usos compartilhados com as pessoas privadas de liberdade. As inadequações 

nos espaços – que se iniciam nas opções projetivas e arquitetônicas - e na atuação dos 

agentes repercute mais fortemente na população negra, já que é ela que compõem 

desproporcionalmente a população carcerária. 503 

No caso do presente estudo, pode-se afirmar que as condições de subalternidade 

e de privilégios se reproduzem nos âmbitos da política criminal, da economia - que 

envolve a economia do crime - e das relações cotidianas da justiça criminal, com especial 

destaque para as relações cotidianas carcerárias. 504 

 

A arquitetura penal e a atuação dos agentes penitenciários reproduzem a violência 

de gênero  

 

A pesquisa indica que as necessidades específicas das mulheres não são atendidas.  

Poucos elementos de arquitetura penal e da atuação dos agentes penitenciários se 

diferenciam em razão do gênero das pessoas privadas de liberdade.  

O principal elemento arquitetônico citado que se relaciona a adequação de gênero 

é a existência de alas específicas para pessoas LGBTQI+ e a separação em unidades 

prisionais masculinas e femininas, como determina a legislação. 

As violências de gênero também são reproduzidas nas relações entre os próprios 

agentes, como casos de assédio moral e sexual. 

As entrevistas mostraram que as dinâmicas prisionais endereçadas às mulheres 

presas não são formuladas para o atendimento de suas necessidades. Algumas 

especificidades citadas são voltadas à manutenção de estereótipos de gênero. Uma frase 

emblemática desse estereótipo citada nas entrevistas é “mulher é menos bandida do que 

homem” e “mulher é mais fácil de conversar”.  

 
503 “O racismo – que se materializa como discriminação racial – é definido por seu caráter sistêmico. Não 
se trata, portanto, de apenas um ato discriminatório ou mesmo de um conjunto de atos, mas de um processo 
em que condições de subalternidade e de privilégio que se distribuem entre grupos raciais se reproduzem 
nos âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas.” (ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo 
Estrutural. Sueli Carneiro. São Paulo: Pólen, 2019. Col. Feminismos Plurais. Posições 263-264). 
504 “O racismo articula-se com a segregação racial, ou seja, a divisão espacial de raças em localidades 
específicas [...] para autoras como Michelle Alexander e Angela Davis, o atual sistema carcerário 
estadunidense.” (Ibidem). E, a partir de Alexander e Davis, diversas autoras e autores já traçaram esse 
mesmo paralelo com a situação brasileira. 
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A porcentagem de mulheres negras nas prisões brasileiras também se sobrepõe à 

porcentagem de mulheres brancas, especialmente se considerar a quantidade de negras e 

brancas na população em geral. Sendo assim, sobre essas mulheres recaem violências que 

interseccionam gênero e raça.  

 

A arquitetura penal e a atuação dos agentes penitenciários são diferenciadas em 

razão do perfil socioeconômicos das pessoas privadas de liberdade 

 

A pesquisa demonstra elementos concretos em que o perfil socioeconômico e o 

status político das pessoas privadas de liberdade exercem influencia marcante na 

arquitetura prisional e na atuação dos agentes penitenciários. 

Exemplo emblemático é o pavilhão destinado a políticos presos no Distrito 

Federal. De acordo com um entrevistado, por exemplo, observa-se lá uma estrutura 

arquitetônica completamente distinta dos demais pavilhões da mesma unidade. São 

diferentes, também, os procedimentos e rotinas conduzidos pelos agentes prisionais.  

Entrevistados também expressaram a forma de conduzir procedimentos e de 

tratamento dispensado a presos que ocupam lugares de maior status nas facções 

criminosas, como os líderes de unidades prisionais ou integrantes da alta cúpula de 

facções, como Marcola, citado nominalmente. 

 

Observa-se uma tendência de transformação do papel dos agentes penitenciários em 

agentes com atuação voltada à segurança ostensiva 

 

A mudança constitucional que alterou normativamente a carreira de agentes 

penitenciários, tornando-os policiais penais, é a expressão da síntese de reconfiguração 

do papel dos agentes e da arquitetura penal em curso no país.   

A preservação de sua própria segurança e integridade física se converte em sua 

atuação cotidiana prioritária, em detrimento da segurança da sociedade, da garantia da 

integridade física das pessoas presas ou da “harmônica integração social do 

condenado”,505 como preconizado na legislação brasileira.  

 
505 Art. 1ª da Lei de Execução Penal: “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença 
ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 
internado.” (BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Brasília, 
DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. 
Acesso em: 19 abr. 2021). 
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A principal função dos agentes penitenciários, portanto, acaba se tornando uma 

busca por garantir sua própria sobrevivência e integridade física. O que pode ser 

alcançado por meio do distanciamento cada vez maior entre os agentes e a população 

prisional. Isso se dá especialmente através de adaptações espaciais e de procedimentos 

que consolidam tais distâncias. Exemplos emblemáticos são a mecanização e automação 

das unidades ou a prática dos agentes não adentrarem nos espaços de vivência e banho de 

sol. Reforça essa orientação, o aumento do armamento e presença de grupos especiais 

com atuação violenta.  

Como alternativa também praticada ao distanciamento físico e simbólico entre 

agentes e pessoas presas, é o estabelecimento de acordos, negociações e, por vezes, até 

atos de conchavos e corrupção. 

A garantia da segurança da sociedade ou das pessoas presas não é objeto de 

preocupação direta dos agentes: estes acham-se, sobretudo, ocupados em sobreviver. As 

pessoas presas têm cada vez mais oportunidades de atuação e articulação intramuros e 

com o mundo exterior, por meio de telefones celulares.  

A pesquisa demonstrou que devem ser considerados conjuntamente à arquitetura 

penal, a desproporção entre quantitativo de agentes prisionais e pessoas presas e a parca 

presença de equipamentos eletrônicos. Uma das consequências da desproporção acima 

referida é a adaptação das rotinas, procedimentos e uso dos espaços voltados à 

preservação da integridade física dos agentes. 

Algumas falhas poderiam ser suprimidas pela instalação de equipamentos 

eletrônicos, em geral simples e baratos. Porém, a falta de investimento nesses 

equipamentos também conduz a uma grave situação que acaba por ser solucionada por 

estes profissionais pela imposição de restrições a direitos das pessoas presas e por meio 

de menor contato direto e vigilância com a população prisional.  

A pesquisa evidenciou que a política criminal e a implementação dos objetivos da 

execução penal estão intrinsecamente relacionadas às opções arquitetônicas e a 

transformação do papel dos agentes penitenciários. Aqui reside a confluência dos fatores 

estudados que culminam com a alteração de status constitucional para polícia penal.  

Entrevistados apontaram que deverá ser criada nova categoria profissional com a 

atribuição específica de atuar na promoção da reintegração social ou das garantias das 

assistências e dos direitos das pessoas privadas de liberdade, o que sepultaria, de vez, 

qualquer atuação dos agentes voltada para a reintegração social.  
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A aplicação da Criminologia Clínica de Terceira Geração revela-se de grande 

utilidade para indicar caminhos para a compreensão e transformação do sistema 

carcerário 

 

 A Criminologia Clínica de Terceira Geração se mostrou um campo fértil para o 

estudo dos agentes penitenciários em interação com a arquitetura penal. Essa teoria 

aprofunda a compreensão da equivalência entre os status de corresponsabilidade de todos 

elementos da cena carcerária, abrangendo os agentes prisionais, a arquitetura penal e as 

pessoas privadas de liberdade incluindo as suas recíprocas e constantes influências.  

Isso conduz à conclusão de que para que a intervenção nesse âmbito seja eficaz é 

necessário que todos esses elementos sejam impactados. Seria insuficiente promover 

mudanças que não considerassem a totalidade deste complexo fenômeno social e a íntima 

relação entre organização espacial, agentes penitenciários e pessoas presas. 

A atuação dos agentes prisionais como protagonistas e atores situados nesse tempo 

e espaço inclui, mas não se restringe às estruturas, às edificações e às condições prisionais. 

As relações que estabelecem entre si, com as pessoas privadas de liberdade e com a 

própria edificação, são vivas e dinâmicas, sendo constantemente significadas e 

ressignificadas. Definições aptas a promover melhorias no sistema prisional precisam 

considerar essa relação.  

 

A arquitetura prisional configura o espaço dramatúrgico de corresponsabilidade 

pela dinâmica carcerária, e não se constitui apenas como cenário 

 

A arquitetura prisional não é apenas um cenário onde se desenrolam as atividades, 

relações e inter-relações carcerárias; mais do que isso, é um espaço dramatúrgico que 

define e, ao mesmo tempo, é definido por essas relações.  

Dizer que a arquitetura é um espaço dramatúrgico é elevar sua importância na 

configuração das dinâmicas e atribuição de sentidos das vivências que ocorrem naqueles 

espaços. Acha-se em atualização constante, pois é definidora, ao mesmo tempo em que 

se define pela relação com os sujeitos. Este espaço exerce influência e é influenciado 

pelas interações que lá se passam.  

As cenas carcerárias se desenvolvem e se desenrolam em razão da arquitetura e a 

arquitetura se configura em razão das relações. Constituem elementos de uma mesma 

dimensão. Isso quer dizer que mudanças espaciais conduzem, inexoravelmente, a 
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mudanças nas relações e trocas entre os sujeitos. As relações sociais são afetadas e se 

constituem na relação com o espaço, e os efeitos do que ocorre no espaço dramatúrgico 

da unidade prisional transbordam para fora do cárcere. 

A construção teórica, na perspectiva da Criminologia Clínica de Terceira Geração, 

transpôs para os agentes penitenciários conceitos da teoria do ator situado, originalmente 

aplicada aos atores de práticas delitivas. Em consequência, revela-se o papel destes 

agentes enquanto atores corresponsáveis pelas relações que se estabelecem no cárcere.  

A análise concreta do contexto de atuação desses profissionais foi estudada a partir 

das configurações da arquitetura penal adotadas no Brasil, as quais limitam sensivelmente 

o contato entre pessoas presas e agentes. Considera-se, assim, a arquitetura penal como 

espaço dramatúrgico e, portanto, corresponsável pelas dinâmicas no sistema prisional. 

 

A arquitetura penal brasileira constitui-se em fator de opressão dos agentes 

penitenciários, das pessoas privadas de liberdade e de toda sociedade 

 

A pesquisa indica que a arquitetura prisional é um fator de opressão de todos os 

grupos envolvidos nas dinâmicas carcerárias, notadamente os agentes penitenciários, as 

pessoas privadas de liberdade e a sociedade. Ademais, denota-se que a legislação também 

tem importante impacto no incremento da opressão, destaca-se, em especial, a alteração 

da normativa sobre arquitetura penal e da alteração constitucional da categoria dos 

agentes prisionais para policiais penais. 

A política de encarceramento em massa inclui o crescimento exponencial da 

população carcerária e, simultaneamente, o não investimento em condições, estrutura, 

funcionários ou atividades que visem à reintegração social.  

Trata-se de um emaranhado complexo de faltas ostensivas e presenças 

perversas,506 que enfraquece e vulnerabiliza os agentes penitenciários e fortalecem a 

lógica das facções, as quais, de acordo com os entrevistados, se beneficiam diretamente 

deste estado de coisas. Essa política não produz ciclos e relações positivas, mas, ao 

contrário, estimula a segregação de um expressivo grupo populacional.  

A quantidade de agentes penitenciários vem se reduzindo não apenas em números 

proporcionais, já que a população prisional não para de crescer, mas em números 

 
506 Terminologia utilizada por: MELO, Felipe Athayde Lins de. O dispositivo penitenciário no Brasil: 
disputas e acomodações na emergência da gestão prisional. 2018. Tese (Doutorado em Sociologia) - 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. 
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absolutos, com a falta de abertura de novos concursos e contratação com vínculos 

precários para o desempenho das mesmas funções ou a terceirização deste serviço, prática 

adotada em alguns estados.  

As funções dos agentes penitenciários atuais e os usos dos espaços prisionais não 

podem ser compreendidas sem a interação com as facções. Essa dependência é 

institucionalizada e ela assegura a organização da dinâmica prisional e uso dos espaços, 

bem como a realização das rotinas e procedimentos.  

Os momentos marcantes na trajetória da arquitetura e desempenho das funções 

dos agentes revelados pelos participantes da pesquisa demonstram o fortalecimento das 

organizações criminosas e sua força, articulação, organização e impacto direto na atuação 

dos agentes e configurações arquitetônicas.  

Esses elementos reforçam a necessidade dos agentes de priorizar a sua própria 

proteção e segurança, inclusive fora do ambiente prisional, posto que as facções atuam 

nas cidades como um todo.  

Uma das importantes atribuições dos agentes prisionais é o desenvolvimento de 

atividades securitárias e de vigilância. Contudo, elementos da arquitetura penal dificultam 

ou impossibilitam que essa atividade seja desempenhada.  

As condições de segurança e de trabalho das guaritas e muralhas são emblemáticas 

nesse sentido. A pesquisa demonstra a falta de condições mínimas, como é o caso da 

visibilidade e condições para que os postos de trabalho sejam ocupados de maneira digna. 

Este posto de trabalho é considerado estratégico e, nesse sentido, em alguns casos citados 

na pesquisa, melhorias foram realizadas com recursos próprios dos funcionários.  

As portarias e postos de trabalho que permitem a vigilância do banho de sol estão 

incluídos nessa mesma categoria de importância para segurança e vigilância. Contudo, a 

falta de equipamentos eletrônicos, de funcionários e de condições arquitetônicas 

impedem, na maior parte dos casos discutidos na pesquisa, a realização desta atividade. 

Pontos cegos, falta de agentes para ocuparem tais postos e de condições dignas para 

passarem todo um plantão ali foram os principais elementos destacados.  

Ao mesmo tempo, os entrevistados identificaram que nos casos em que 

conseguem, ou conseguiam no passado, realizar a vigilância direta do banho de sol, a 

situação da segurança da unidade prisional era maior. Os agentes se sentem muito 

vulneráveis e adotam posturas de distanciamento para a preservação da sua integridade 

física, já que são poucos e as unidades prisionais não possuem pátios com rotas de fugas 

ou postos e equipamentos para dar cobertura. Esse distanciamento é possível, também, 
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pela parceria com as facções criminosas na gestão do cotidiano prisional. As negociações 

e acordos com as lideranças acabam por garantir que atos de indisciplina ou violência 

serão a exceção.  

Isso também se relaciona com a escolha ou preferência por qual unidade trabalhar 

ou em que cidade morar, bem como em quais ambientes circular. A mobilidade e a 

circulação dos agentes são totalmente marcadas por sua experiência profissional. A 

localização das unidades e a escolha dos locais de moradia e de ambientes de lazer a 

frequentar foram apresentados como relacionados ao desempenho profissional e à 

arquitetura. Casos de entrevistados que preferem morar em outro estado, próximo à 

fronteira, para não encontrarem com egressos ou familiares de pessoas presas das 

unidades em que trabalham são exemplos emblemáticos da situação. 

No mesmo sentido, as condições de trabalho são extremamente precárias em 

diversos aspectos, como baixos salários, impacto na saúde física e mental, 

vulnerabilidade, risco à vida e a integridade física, bem como as condições insalubres das 

unidades. Os agentes acabam por manejar estratégias de sobrevivência no trabalho.  

As condições básicas para o exercício profissional com dignidade não estão 

presentes, sendo as condições dos banheiros o expoente desta situação.  

As condições precárias geram um enorme desgaste físico e emocional dos agentes, 

o que precariza a forma como podem realizar suas tarefas. Algumas situações incluem os 

maus projetos arquitetônicos que não refletem a necessidade com relação à qualidade. 

Desse modo, muitos deles apresentam problemas com a localização dos postos de 

trabalho, com as instalações hídricas, com a rede de esgoto, com a falta de manutenção 

etc. Casos em que funcionários passam o dia todo sem ir ao banheiro ou vão até suas 

residências para utilizar o banheiro foram citados pelos participantes da pesquisa. A 

situação dos refeitórios e alojamentos também é de precariedade e inadequação, com 

algumas melhorias identificadas, especialmente aquelas que contaram com o 

investimento dos próprios funcionários.  

Em suma, o sistema prisional brasileiro configura-se como uma arquitetura da 

opressão.  

Para uma real e profunda transformação deste sistema é necessário que a 

sociedade altere dinâmicas sociais fundamentais e adote medidas de combate ao racismo 

e de redução das desigualdades de gênero e socioeconômica. Uma mudança sensível 

desse sistema perverso passa, em primeiro lugar, por medidas desencarceradoras, tanto 

no que diz respeito à redução da quantidade de pessoas que são presas quanto ao aumento 
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das possibilidades de soltura. E por incremento da quantidade e possibilidades de atuação 

dos agentes penitenciários em prol da reintegração social, como verdadeiros agentes de 

execução penal. Os preceitos constitucionais e legais precisam ser seguidos e 

implementados e o respeito à dignidade humana assegurado. Se essas mudanças não 

forem perseguidas pela sociedade, as únicas peças que poderão ser encenadas no sistema 

prisional são de tragédias, de terror e de drama. 
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ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Bloco I: Perfil 
1) Gênero: 
2) Idade: 
3) Cor/raça:  
4) Em que ano você ingressou na carreira? 
5) Em quais unidades já trabalhou? 
6) Em que funções já trabalhou? 
7) Em que unidade trabalha hoje? 
8) Qual posto de trabalho ocupa hoje? 
9) Qual a sua formação? 
10) Se tiver curso superior, obteve enquanto já estava na carreira ou antes de 

ingressar? 
11) Já esteve em outra profissão da área de segurança pública? 
12) Gostaria de mudar de carreira dentro da área de segurança pública? 
13) Já exerceu o cargo de diretor geral de unidade ou alguma diretoria? 

 
Bloco II: Uso dos espaços 

14) Quais são os espaços que você acessa?  
15) Quais espaços são destinados aos ASPs? 

15.a) Quais as condições destes espaços? 
16) Quais espaços destinados aos presos você acessa?  

16.a) Quais as condições destes espaços? 
17) Qual o procedimento para acessar os espaços destinados aos presos? 
18) Quais critérios definem em que raio ou cela cada preso ficará? 
19) Como é a cela do castigo? 
20) Como é a cela do seguro? 
21) Onde é feita a inclusão? 
22) Onde é o banho de sol? 
23) Instalações sanitárias – para ASPs e presos? 
24) Para que é utilizado cada espaço da unidade? 
25) Na unidade em que você trabalha tem espaço para escola? 

25.a) e para trabalho? 
25.b) e como são esses espaços? 
25.c) e nas outras unidades em que já trabalhou? 

26) Como é o estado de conservação e manutenção dos espaços? 
 
Bloco III: Modelos de arquitetura penal 

27) Você já trabalhou em uma unidade espinha de peixe?  
27.a) e em quadrilátero vazado? 
27.b) e em radial? 
27.c) em compacta? 
27.d) em RDD? 
27.e) em unidade semiaberta ou CR? 



354 
 

 
 

27.f) e em CDP? 
 

28)   Qual você achou melhor? 
28.a) e pior? 
28.b) Porquê? 

29) O modelo arquitetônico da unidade altera o trabalho do ASP? 
29.a) altera as relações entre ASP e ASP? 
29.b) altera as relações entre ASP e preso? 
29.c) altera as relações entre preso e preso? 
29.d) em qual delas a interação é maior entre ASP e ASP e entre ASP e Presos e 
entre Presos e Presos? 

30) Tem diferença entre as unidades masculinas e femininas? 
30.a) Tem estrutura espacial diferenciada entre unidades masculinas e 
femininas? 
30.b) Deveria ter? 
 

Bloco IV: Tecnologia e Equipamentos eletrônicos 
31) Quais as melhorias em termos de tecnologia e equipamentos eletrônicos que 

foram incorporadas nas unidades em que você já trabalhou? 
32) Para que servem? 
33) Como elas mudam a rotina do ASP? 

33.a) Como elas alteram a interação entre ASP e ASP? 
33.b) Como elas alteram a interação entre ASP e preso? 
33.c) Como elas alteram a interação entre preso e preso? 
33.d) Como elas alteram a interação entre ASP e direção? 
 

Bloco V: Arquitetura e bem estar 
34) Como é a estrutura para o ASP trabalhar? 
35) Como você se sente com relação ao espaço físico da unidade em que trabalha? 

35.a) Com relação à ventilação? 
35.b) Com relação às cores? 
35.c) Com relação aos materiais? 
35.d) Com relação ao barulho? 
35.e) Com relação à temperatura? 

36) O que poderia melhorar? 
37) O que você acha da localização da unidade em que trabalha [ou outras em que já 

trabalhou]? 
 
Bloco VI: Gestão do cotidiano prisional 

38) Vocês fazem mudanças nos espaços para adequar melhor à demanda da unidade 
ou do perfil da população carcerária ou da direção? 

39) Vocês usam a mudança de raio/pavilhão/cela como forma de disciplina? 
40) Vocês usam a autorização de acesso a determinados espaços como forma de 

premiação por bom comportamento? 
41) Tem algum lugar dentro da unidade que é mais temido pelos presos? 

41.a) Que é pior?  
41.b) E que é mais cobiçado? 
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42) Nos postos de trabalho que precisam vigiar os raios/pavilhões, como se dá essa 
vigilância? 

43) Como é feito para garantir a vida e a integridade física dos presos? 
44) De que forma se dá o contato com os presos? 

44.a) Em quais situações o contato com o preso ocorre? 
44.b) Com que se dá a interação cotidiana principal? 
44.c) Qual o procedimento? 
44.d) Como é feito? 
44.e) Como são distribuídas as refeições para os presos? 

45) Como é a rotina do plantão na unidade em que atua hoje? 
45.a) quantos ASPs por plantão?  
45.b) Para quantos postos de trabalho? 
45.c) Para quantos presos? 

46) Como é a rotina no seu posto de trabalho atual? 
47) Como são as rotinas e procedimentos de segurança (contagem, deslocamentos 

internos, deslocamentos externos, distribuição da alimentação, inclusão, etc)? 
48) E como é o contato com os presos? 
49) Como é a relação com os presos?  

 
Bloco VII: Percepções sobre função da prisão e do ASP 

50) Na usa opinião, qual a função da prisão? 
51) Na sua opinião, qual a função do ASP? 
52) Os modelos de unidades que já trabalhou estão alinhados com essa função? 
53) Os modelos de unidade que já trabalhou, dão condições para que o ASP 

desempenhe essa função? 
54) O que poderia mudar para ficar mais alinhado? 
55) A arquitetura favorece ou dificulta o processo de inclusão social? 

 
Bloco VIII: Mudanças e percepções sobre as mudanças 

56) O que você sentiu quando entrou pela primeira vez em uma unidade para 
trabalhar? 

57) O que aquela estrutura passou de imagem para você? 
58) Essa imagem mudou com o tempo de trabalho na unidade? 
59) O que você acha que o preso sente quando entra pela primeira vez? 
60) Você identifica mudanças com o decorrer dos anos? 
61) Você percebeu mudanças ao longo dos anos nas rotinas e procedimentos? 
62) Você percebeu mudanças na arquitetura?  

62.a) O que mudou? 
62.b) Quando mudou? 
62.c) Por que mudou? 
62.d) Quem promoveu a mudança? 
62.e) A que você atribui essas mudanças? 

63) Como os ASPs se sentiram com essas mudanças? 
64) Como os ASPs se sentiam antes da mudança? 
65) Como você se sentiu com as mudanças? 
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Bloco IV: Encerramento 
66) Como é ser agente penitenciário hoje? 
67) Como era ser agente penitenciário antes? 
68) Para a categoria, qual modelo é melhor? 
69) Na sua opinião, qual modelo é melhor? 
70) Qual você acha que é o melhor modelo para o preso? 
71) O que poderia melhorar em termos de arquitetura para o ASP? 
72) O que poderia melhorar em termos de arquitetura para o preso? 
73) Você sentiu alguma diferença depois que a carreira de agente penitenciário 

passou a ser polícia penal? 
74) Há algo que eu não tenha perguntado que você gostaria de acrescentar? 
75) Poderia me indicar mais algum/a colega para participar da pesquisa? 

 
  



357 
 

 
 

ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO - TCLE 
 
 
Nome do/a Voluntário/a:_________________________________________________  
 
Endereço:_____________________________________________________________  
 
Telefones para contato:__________________________________________________  
 
 
As Informações contidas neste termo foram fornecidas por Vivian Calderoni (FDUSP), 
objetivando firmar acordo escrito mediante o qual o/a voluntário/a da pesquisa autoriza 
sua participação, com pleno conhecimento da natureza dos procedimentos e riscos a que 
se submeterá, com a capacidade de livre consentimento e sem qualquer coação. 
 
 
1. Título do Trabalho: 
Arquitetura da opressão: barreiras à atuação dos agentes penitenciários na reintegração 
social 
 
2. Orientador: 
Professor Titular Sérgio Salomão Shecaira  
Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia 
Faculdade de Direito da USP 
Largo São Francisco, 95 - 10º andar do prédio anexo 
01005-010 - São Paulo - SP - Brasil 
Tel. (11) 3111-4011 - Tel./Fax (11) 3111-4017  
 
3. Objetivo(s):  
O principal objetivo desta pesquisa é compreender a relação e interrelação entre a 
arquitetura prisional e a atuação dos agentes penitenciários. 
 
4. Método: 
A pesquisadora responsável fará uma entrevista individual por videoconferência com o/a 
participante com anotações em caderno de campo e gravação em áudio, caso o/a 
participante autorize. 
A pesquisadora se compromete a apagar o áudio após a análise dos dados e a não divulgar 
a gravação em nenhum meio. 
 
5. Riscos esperados:  
A entrevista pode causar desconfortos emocionais decorrentes da lembrança e fala sobre 
eventos desagradáveis ou mesmo traumáticos. 
 
6. Informações:  
O/a participante receberá respostas a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer 
dúvida quanto aos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com 
a pesquisa. Ademais, a pesquisadora responsável assume o compromisso de proporcionar 
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informação atualizada obtida durante o estudo, ainda que esta possa afetar a vontade do 
indivíduo em continuar participando. 
 
7. Retirada do consentimento: 
O/a participante tem direito de se retirar da pesquisa a qualquer tempo, sem qualquer 
prejuízo ou penalização. 
 
8. Aspecto legal:  
Elaborados de acordo com as diretrizes e normas regulamentadas de pesquisa envolvendo 
seres humanos atendendo à Resolução n.º 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 
Nacional de Saúde do Ministério de Saúde – Brasília – DF.  
 
9. Garantia do sigilo: 
O/a participante terá a sua identidade preservada. 
 
10. Formas de ressarcimento das despesas decorrentes da participação na pesquisa:  
Não haverá nenhuma forma de reembolso de dinheiro, já que com a participação na 
pesquisa o/a voluntário/a não terá nenhum gasto. 
 
11. Local da Pesquisa:   
Internet  
 
12. Nome completo, telefone e e-mail da pesquisadora para contato: 
Vivian Calderoni Cytman - (11) 99999-6618 - viviancalderoni@uol.com.br 
 
13. Endereço do Comitê de Ética da Faculdade de Direito da USP: 
Largo de São Francisco, 95, 3º andar intermediário do Prédio Anexo. Centro. São 
Paulo/SP. CEP 01005-010. Telefone: (11) 3111-4004 ou 3111-4005 
 
14. Consentimento pós-informação: 
Eu, ________________________________________________, após leitura e 
compreensão deste termo de informação e consentimento, entendo que minha 
participação é voluntária, e que posso sair a qualquer momento do estudo, sem prejuízo 
algum. Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução 
do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo no meio científico.  
 
 
São Paulo, dia mês de 2020.  
 
Assinatura do participante  Assinatura da pesquisadora responsável 
 
1ª via: Instituição  
2ª via: Voluntário 
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