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“Que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase duas dezenas de loucos, não se tem 

absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, 

indivíduos, casos individuais, mas não dá ou não se percebe entre eles uma relação de 

parentesco muito forte. Não há espécies, não há raças de loucos; há loucos só”  

(BARRETO, 2017, p.55) 



 
 

 
 

RESUMO 

 

Os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico são instituições destinadas a acolher 

pessoas que cometem crimes e que, por motivo de doença ou deficiência mental, são 

consideradas inimputáveis, ou seja, indivíduos isentos de pena, por não serem capazes de 

compreender o caráter ilícito do fato praticado, também conhecidos por 'paciente judiciário' 

ou 'louco infrator'. Originalmente chamados de manicômios judiciários, esses 

estabelecimentos se enquadram no que Goffman considerou como "instituições totais" e 

abrigam duas representações sociais que habitam o nosso imaginário: o criminoso e o louco. 

Nestes locais, de um lado, agentes penitenciários são responsáveis por garantir a ordem e a 

segurança do estabelecimento e de todos os indivíduos ali presentes. De outro, profissionais 

de ensino técnico e superior são responsáveis por cuidar, tratar, avaliar e acompanhar os 

presos, garantindo a sua saúde e os seus direitos. A presente pesquisa-intervenção teve como 

objetivo compreender a atividade de agentes penitenciários em um manicômio judiciário de 

Minas Gerais e adotou pressupostos teóricos das abordagens clínicas do trabalho, que mantêm 

o seu foco de análise e intervenção na atividade e nos trabalhadores. Por meio de entrevistas, 

observações, análise documental, diários de campo e conversas informais no local de trabalho, 

foi possível constatar a falta de capacitação e orientação desses profissionais para atuar com o 

preso inimputável ou em tratamento psiquiátrico temporário, e a inexistência de protocolos 

específicos para esses trabalhadores. Verificou-se se tratar de uma atividade complexa, 

realizada em diversos contextos, se tratando de um trabalho que não se restringe à segurança e 

à garantia da ordem, mas que abrange o cuidado, o discernimento, o envolvimento afetivo e a 

preocupação com os indivíduos ali custodiados. O gênero profissional se mostrou como a 

grande referência de um ofício apropriado e valorizado por seus protagonistas, sendo 

observada a importância do saber adquirido na experiência dos trabalhadores, presente em 

nuances e improvisos imprescindíveis à convivência constante e próxima com indivíduos ora 

denominados presos, ora pacientes. Todavia, o impacto do trabalho no sujeito que o realiza se 

revelou na assimilação, pelos agentes, dos modos de falar e de se comportar dos pacientes, 

assim como na absorção do que é vivido por eles na rotina de trabalho, através do 

enfrentamento de uma realidade frequentemente triste, onde se convive com dois sofrimentos 

- a privação da liberdade e o sofrimento mental. 

Palavras-chave: Sistema prisional. Loucura. Clínicas do trabalho. Manicômio judiciário. 

Agente Penitenciário. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The Hospitals of Custody and Psychiatric Treatment are institutions designed to 

accommodate people who commit crimes and who, because of illness or mental deficiency, 

are considered inimputable, that is, individuals exempt from penalty, for not being able to 

understand the illegality of the fact practiced, also known as 'judicial patient' or 'crazy 

offender'. Originally called asylum institutions, these establishments fit into what Goffman 

considered "total institutions" and harbor two social representations that inhabit our 

imaginary: the criminal and the madman. In these places, on one side, penitentiary agents are 

responsible for ensuring the order and safety of the establishment and of all individuals 

present there. On the other, technical and higher education professionals are responsible for 

caring for, treating, evaluating and monitoring prisoners, ensuring their health and their rights. 

The present intervention research aimed to understand the activity of penitentiary agents in a 

judiciary asylum in Minas Gerais and adopted the theoretical assumptions of the work clinics 

approaches, which maintain their focus of analysis and intervention in activity and workers. 

Through interviews, observations, documentary analysis, field diaries and informal 

conversations in the workplace, it was possible to verify the lack of training and orientation of 

these professionals as how to act with the inimputable prisoner or in temporary psychiatric 

treatment, and the lack of specific protocols for these workers. It was verified that this is a 

complex activity, carried out in several contexts, as a job that is not restricted to security and 

order, but one that includes care, discernment, affective involvement and concern for the 

individuals there guarded. The professional genre proved to be the great reference of an 

appropriate craft and valued by its protagonists, being observed the importance of the 

knowledge acquired in the experience of the workers, present in nuances and improvisations 

essential to constant and close coexistence with individuals sometimes called prisoners, 

sometimes patients. However, the impact of work on the subject who performs it has been 

revealed by the agents assimilation of the way patients speak and behave, as well as by the 

absorption of what is experienced by them in the work routine, by coping with an often sad 

reality, where you deal with two sufferings - deprivation of freedom and mental suffering. 

 

Key words: Prison system. Madness. Work Clinics. Judicial asylum. Prison guard. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema prisional de Minas Gerais vem sofrendo grandes transformações nas últimas 

décadas. Se considerarmos o período que se seguiu à promulgação da Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988) até a presente data, pode-se dizer que houve um crescimento relevante 

da população presa, além de mudanças profundas no cenário político, social e econômico do 

país. Neste contexto, observa-se um avanço considerável, por parte da administração pública, 

na profissionalização e regulamentação de suas práticas e de seus trabalhadores (BRASIL, 

2015a; OLIVEIRA; RIBEIRO; BASTOS, 2015).  

Paralelamente, os sistemas de saúde federal, estadual e municipal passaram, no mesmo 

período, por significativas alterações em sua lógica e estrutura de funcionamento, dentre as 

quais podemos citar, aqui estreitamente vinculadas à atenção em saúde mental, a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela Lei federal n. 8.080 de 19 de setembro de 

1990 (BRASIL, 1990) e a Reforma Psiquiátrica, representada pela Lei federal n. 10.216, de 

2001 (BRASIL, 2001).  

Neste cenário, uma instituição em particular apresenta uma série de conflitos 

históricos, uma vez que reúne os modelos ‘prisional’ e ‘hospitalar’, sendo objeto de interesses 

econômicos, políticos, sociais e científicos diversos. Ao abrigar duas representações sociais 

que habitam o nosso imaginário – relativas ao criminoso e ao louco –, os Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), originalmente chamados de manicômios 

judiciários, representam a “superposição complexa de dois modelos de intervenção social: o 

modelo jurídico-punitivo e o modelo psiquiátrico-terapêutico” (CARRARA, 1998, p.46).  

Tais estabelecimentos são destinados, principalmente, a receber pessoas que cometem 

crimes e que, por motivo de doença ou deficiência mental, são consideradas inimputáveis, ou 

seja, indivíduos isentos de pena por não serem capazes de compreender o caráter ilícito do 

delito praticado, também conhecidos por ‘paciente judiciário’ ou ‘louco infrator’ 

(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2015; DINIZ, 2013). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014a), havia 29 estabelecimentos 

dessa natureza no país, em 2014, e 06 alas de tratamento psiquiátrico presentes em presídios 

ou penitenciárias, com uma população total de, pelo menos, 4.500 pessoas em tratamento 

temporário ou em cumprimento de medida de segurança.  

Nestes locais, de um lado, agentes penitenciários são responsáveis por garantir a 

ordem e a segurança do estabelecimento e de todos os indivíduos ali presentes. De outro, 
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profissionais de ensino técnico e superior são responsáveis por cuidar, tratar, avaliar e 

acompanhar os presos, garantindo a sua saúde e os seus direitos enquanto cidadãos, visando a 

sua recuperação e reinserção social, na perspectiva da Lei de Execução Penal (BRASIL, 

1984).  

Em Minas Gerais, 03 estabelecimentos podem ser caracterizados como um HCTP, 

sendo estes: o Centro de Apoio Médico e Pericial (CAMP), em Ribeirão das Neves; o 

Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa (HTPWVC), em Juiz de Fora; e o 

Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (HPJJV), localizado em Barbacena. Apesar de 

apenas duas unidades – HTPWVC e HPJJV – se encaixarem rigorosamente na classificação 

‘Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico’, o CAMP também abriga presos que 

cumprem medida de segurança e compõe a mesma categoria junto aos dois hospitais, 

conforme o Regulamento de Normas e Procedimentos do Sistema Prisional (ReNP) (SEAP, 

2016). De acordo com o Decreto nº 47.087, de 23 de novembro de 2016, esses locais são 

categorizados como unidades prisionais de perícia e atendimento médico (MINAS GERAIS, 

2016). 

É importante frisar que, em Minas Gerais, tais instituições, assim como a sua equipe 

de profissionais, são geridas pela administração prisional estadual, na figura da Secretaria de 

Estado de Administração Prisional (SEAP), e não pela gestão de saúde. Ou seja, os HCTP 

compõem, junto com prisões e penitenciárias, o sistema prisional mineiro. 

De modo geral, o sistema prisional brasileiro tem como objetivo a reintegração do 

preso à sociedade, corrigindo e reeducando-o (BRASIL, 1984). Pode-se dizer que o sistema se 

baseia na restrição da liberdade de circulação, como principal meio de punir os homens, 

baseando-se na vigilância constante e num modelo disciplinar a ser seguido (SOUZA; 

RUMIN, 2010; FOUCAULT, 2014), ainda que o discurso pareça estar distante da realidade. 

 Para Barcinski et al (2014), há um cenário ambíguo entre os objetivos preconizados 

pelo sistema e o cotidiano marcado pelo isolamento, pela coerção e subordinação, por meio de 

práticas e ideologias simultaneamente punitivas e educativas, com predominância, entretanto, 

das ações de vigilância e disciplina (SOUZA; RUMIN, 2010). Afinal, observa-se que os altos 

índices de reincidência criminal e o aumento de nossa população carcerária apontam para 

questionamentos, quanto à eficiência do Estado, em cumprir seu objetivo ressocializador 

(BRASIL, 2015b; RIBEIRO; 2013). Segundo o Plano Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária de 2015 (BRASIL, 2015a), observa-se alto índice de reincidência dos egressos 
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do sistema prisional e o aumento gradativo dos níveis de encarceramento sem impacto na 

redução da violência. 

Conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) (BRASIL, 2017), 

a população prisional do nosso país ultrapassou, pela primeira vez na história, a marca de 700 

mil presos, chegando a 762.712 pessoas privadas de liberdade na última atualização, em junho 

de 2016. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking dos dez países com maior população 

prisional do mundo e, entre os anos 2000 e 2016, apresentou um aumento de 157% em sua 

taxa de aprisionamento, chegando ao número de 352,6 pessoas presas para cada 100 mil 

habitantes.  

Dos mais de 700 mil presos no Brasil, 40% não haviam sido julgados até junho de 

2016, dado que pouco variou entre os últimos levantamentos do DEPEN, em 2014 e 2015. 

Em Minas Gerais, esse percentual é ainda maior, uma vez que, dos 68.354 presos, 58% eram 

presos provisórios sem condenação, até o último levantamento disponibilizado (BRASIL, 

2017). 

Simultaneamente, causa ou consequência deste aumento, o Brasil vem se tornando um 

país cada vez mais violento, afinal, vive-se “sob o império de uma violência que parece não 

ter fim” (OLIVEIRA, 2011, p.331). De acordo com dados divulgados pelo Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública (FBSP) em novembro de 2017, o Brasil registrou 61.619 mortes 

violentas intencionais em 2016, o maior número já registrado no país, desde o início da série 

histórica produzida pela instituição a partir de 2007, uma média de 07 pessoas assassinadas 

por hora. Além disso, o aumento no número de roubos seguidos de morte e de estupros, e a 

redução dos gastos com políticas públicas de segurança indicam um cenário preocupante 

(FBSP, 2017). 

Em paralelo, as condições das prisões brasileiras estão muito distantes do que é 

previsto pela Constituição Federal (BRASIL, 1988) e Lei de Execução Penal (LEP) 

(BRASIL, 1984). De acordo com o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária de 

2015, todos os estados possuem unidades prisionais em situação de superlotação e é frequente 

a ocorrência de tortura, maus-tratos e mortes violentas intencionais no interior dos 

estabelecimentos (BRASIL, 2015a). 

Em Minas Gerais, o sistema prisional é composto, atualmente, por mais de 200 

unidades prisionais distribuídas por todo o território mineiro (CÂMARA, 2017; SEAP, 2017). 

Conforme levantamento divulgado em 2017 pelo DEPEN (BRASIL, 2017), Minas Gerais é o 

segundo estado com maior população prisional do país, com 68.354 detentos e capacidade 
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apenas para 36.556, registrando um déficit de 31.798 vagas. Somente entre 2005 e 2012, o 

sistema mineiro registrou crescimento de 624% em seu número de presos (BRASIL, 2015b). 

De acordo com Câmara (2017), esse quantitativo de presos já chega a 70 mil em 2017.  

No campo dos profissionais responsáveis por manter esse sistema em funcionamento, 

Oliveira, Ribeiro e Bastos (2015) indicam que sistema prisional mineiro expandiu seu número 

de trabalhadores no período de 2003 a 2014. De acordo com a SEAP, em julho de 2017, o 

sistema mineiro contava com aproximadamente 22.960 mil funcionários, sendo sua ampla 

maioria, cerca de 20 mil, composta por agentes penitenciários (SEAP, 2017). Os demais 

profissionais estão divididos, basicamente, entre administrativos, técnicos e gestores.   

Dessa forma, tem-se uma transformação considerável em apenas 02 décadas, 

mudanças que influenciam, direta ou indiretamente, tanto a experiência do público atendido 

por esse sistema, ou seja, indivíduos privados de liberdade e os seus familiares, como dos 

trabalhadores que operam esse conjunto de políticas e ações.  

Para que possamos esclarecer e contextualizar o estudo que será apresentado, é 

fundamental elucidar o nosso ‘lugar de fala’, ou seja, ‘de onde falamos’ ao redigir esta 

dissertação. Afinal, o presente pesquisador desempenha, da proposição à execução e análise 

dos resultados obtidos, dois papéis: o de trabalhador vinculado à instituição que administra o 

estabelecimento no qual está situada nossa pesquisa, isto é, a SEAP e o de pesquisador 

vinculado ao espaço acadêmico.  

Em ambos, está presente o desejo de se colocar como trabalhador que pensa o seu 

ofício e desenvolve o pensamento crítico sobre a sua realidade, assim como os clínicos do 

trabalho propõem que façamos junto aos trabalhadores, ou seja, que se tornem protagonistas 

de suas ações (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011). 

No lugar de trabalhador, ao atuar por 04 anos no setor responsável por ações de 

prevenção e promoção da saúde do funcionário da SEAP, testemunhamos o alto índice de 

afastamentos, por motivo de saúde, entre os servidores deste órgão, tanto na forma de dados 

estatísticos, quanto por meio de atendimentos psicossociais, a partir de demandas como: 

acompanhamento psicológico, acolhimento após rebeliões e episódios de violência sofrida 

pelos trabalhadores. 

Com especial relevância para a categoria de agentes de segurança penitenciários, nossa 

observação se transformou em um projeto de pesquisa que buscava compreender e 

transformar uma realidade de agravos à saúde desses profissionais, conhecendo a atividade 
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desses trabalhadores a partir de sua perspectiva. Foi dessa forma que retornamos ao espaço 

acadêmico. 

Ao buscarmos conhecer a literatura científica existente sobre o tema, verificou-se que 

o agente penitenciário é frequentemente considerado a personificação do Estado na aplicação 

de suas sentenças, sendo personagem fundamental na dinâmica da prisão. Permanentemente 

identificados com a exclusão, o encarceramento, a violência, e vítimas de adoecimentos direta 

ou indiretamente relacionados ao trabalho, os agentes penitenciários vêm sendo objeto de 

pesquisas, no campo das ciências humanas, principalmente nas últimas duas décadas 

(OLIVEIRA et al, 2017; OLIVEIRA; RIBEIRO; BASTOS, 2015; FIGUEIRÓ, 2015; 

ROSEIRA, 2015; BARCINSKI; ALTENBERND; CAMPANI, 2014; MORAES, 2005; 2013; 

CRUZ et al, 2013; LOBOSCO, 2011; SANTOS, 2010; DIAS, 2010; LOURENÇO, 2010; 

SANTOS, 2010; SOUZA; RUMIN, 2010; SILVEIRA, 2009; DIUANA et al, 2008; SANTOS, 

2007; KALINSKY, 2007; VALAMIEL, 2007; DANTAS; CHAVES, 2007; RUMIN, 2006; 

LOPES, 2002;VASCONCELOS, 2000). 

Constantemente, tais investigações relatam condições precárias de trabalho e 

influências nocivas, tanto do ambiente prisional, como do trabalho sobre a saúde desses 

profissionais. Afinal, de acordo com o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária de 

2015 (BRASIL, 2015c), as atividades profissionais que possuem a prisão como campo de 

trabalho figuram entre as mais desgastantes e estressantes. São evidências observadas no 

sistema prisional em nível nacional: o adoecimento de agentes penitenciários e demais 

profissionais que atuam nas prisões; o considerável índice de suicídio e outras formas de 

mortalidade; o uso abusivo de álcool e outras drogas; e a ausência de um plano de atenção à 

saúde laboral do servidor prisional. 

A partir de uma revisão de literatura de periódicos nacionais e internacionais, entre os 

anos 2000 e 2014, buscando por estudos que relacionam o sofrimento psíquico e o estresse ao 

trabalho dos agentes penitenciários, Bezerra, Assis e Constantino (2016) citam, entre os 

principais fatores de risco da atividade: a falta de recursos materiais e humanos, a 

superlotação, a sobrecarga de trabalho, as percepções sobre o medo e o perigo, o contato com 

os presos e a ambivalência entre punir e reeducar. Os autores indicam também o aumento 

gradativo da produção científica envolvendo esses trabalhadores nos últimos anos.  

No entanto, apesar de apresentar crescimento nas últimas décadas, o número de 

trabalhos científicos envolvendo o sistema prisional ainda é tímido e disperso, se considerada 

a complexidade do tema e a quantidade de disciplinas envolvidas em seu planejamento e 
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execução (FIDALGO et al, 2017). De acordo com Oliveira et al (2017), ainda são raras as 

pesquisas sobre o trabalho do agente penitenciário. 

Ao participarmos de um levantamento de necessidades de treinamento em quatro 

unidades prisionais mineiras no primeiro semestre de 2016, cuja natureza de trabalho, além da 

custódia, se destina ao tratamento médico-hospitalar (MINAS GERAIS, 2016), encontramos 

uma oportunidade de colaborar com a construção desse conhecimento científico ainda 

incipiente. Fruto de nossa atuação na SEAP, essa experiência, além de nos apresentar a uma 

realidade antes desconhecida, nos mostrou que, ainda mais raros, são os estudos que buscam 

conhecer a atividade dos agentes penitenciários em uma situação, também, pouco pesquisada: 

os manicômios judiciários ou ‘HCTP’, como descritos anteriormente. Afinal, em revisão dos 

estudos brasileiros sobre hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, Pacheco (2011) 

indica o pequeno número de pesquisas sobre o tema no país e uma quantidade ainda menor de 

investigações com os profissionais que neles atuam. 

Em três das quatro unidades visitadas, entre presos ‘comuns’ realizando tratamento 

psiquiátrico, observamos presos em cumprimento de medida de segurança ou aguardando a 

realização de exames periciais, fosse para a própria cessação de periculosidade, fosse para 

sanidade mental ou dependência toxicológica. Em síntese, uma dessas instituições em 

particular cativou nosso interesse. Tratava-se do manicômio judiciário de Barbacena, hoje 

chamado Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, criado pelo Decreto estadual nº 7.471, 

de 31 de janeiro de 1927 (MINAS GERAIS, 1927) e inaugurado em 15 de junho de 1929. 

Ao observarmos, em nossas primeiras visitas ao local, uma situação de trabalho na 

qual se verificava o conflito constante entre a lógica da segurança – prisão – e a lógica da 

saúde – hospital –, foi proposta à SEAP uma pesquisa para conhecer a atividade dos agentes 

penitenciários nesse estabelecimento, uma minoria – menos de 250, atualmente, 

contabilizando as 03 unidades com essa natureza no Estado1 – entre os aproximadamente 20 

mil profissionais de segurança da SEAP.  

A partir desse momento, principalmente, assumíamos então o papel duplo de 

trabalhador e pesquisador. Uma duplicidade que colocaria suas implicações, afinal, não foram 

poucas as vezes que fomos questionados, pelos profissionais do HPJJV, quanto ao nosso real 

objetivo naquele local. Por se tratar de ‘alguém de dentro’, a hipótese de uma possível 

                                                           
1 Os dados foram obtidos junto à Diretoria de Gestão de Pessoas da SEAP em 17 de novembro de 2017. Para o 

total informado, foram considerados 50 agentes no Centro de Apoio Médico Pericial – CAMP, 67 no Hospital de 

Toxicômanos Padre Wilson Vale da Costa – HTPWVC e 119 agentes no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge 

Vaz – HPJJV, no qual está situada a nossa pesquisa. 
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‘espionagem’ ou ‘auditoria’ infiltrada foi, aparentemente, descartada apenas por meio do 

contato prolongado, sincero e crítico com esses trabalhadores, ao longo da pesquisa de campo. 

Isto posto, acredita-se que, mais do que interferir em nossa investigação, o ‘pertencimento’ à 

instituição SEAP contribuiu, como veremos adiante, para que a circulação nas dependências 

do estabelecimento e o acesso à experiência dos agentes penitenciários fossem possíveis sem 

tantos véus, mantos ou filtros que os ocultassem. 

Em um cenário, muitas vezes, esvaziado de normas que digam ‘como trabalhar’, fato 

observado tanto com os agentes penitenciários, quanto com os técnicos, onde o debate de 

práticas se materializa na atividade realizada, buscávamos responder a algumas perguntas: 

que sentidos esses profissionais de segurança atribuem ao trabalho que realizam? Que 

obstáculos, desafios e limites encontram no dia a dia? O que cabe a eles no manicômio 

judiciário? Quais são as atividades impedidas, suspensas e possíveis? 

Por meio de entrevistas individuais, observações, análise de documentos, diários de 

campo e conversas informais no local de trabalho, foi possível constatar a falta de capacitação 

e orientação desses profissionais para atuar com o preso inimputável ou em tratamento 

psiquiátrico temporário, e a inexistência de normas ou padrões de procedimentos para esses 

trabalhadores.  

Ao verificarmos não se tratar de uma atividade única e isolada, mas realizada em 

diversos espaços, situações e modalidades, constatamos também se tratar de um trabalho que 

não se restringe à segurança e à garantia da ordem. Essa atividade também abrange o cuidado, 

o discernimento, o envolvimento afetivo e a preocupação com os indivíduos ali custodiados, 

um trabalho representado por esses agentes penitenciários como algo valioso, porém 

complexo.  

O cuidado revelou-se como essencial para executar o trabalho que precisa ser feito – 

garantir a ordem e a segurança –, presente em nuances e improvisos imprescindíveis à 

convivência constante e próxima e o relacionamento com indivíduos ora denominados presos, 

ora pacientes. Todavia, o impacto do trabalho no sujeito que o realiza se revelou na 

assimilação, pelos agentes, dos modos de falar e de se comportar dos pacientes, assim como 

na absorção do que é vivido por eles na rotina de trabalho, através do enfrentamento de uma 

realidade frequentemente triste, onde se convive corpo-a-corpo com dois sofrimentos – a 

privação da liberdade e o sofrimento mental.  

Ao agente, nesse contexto, é necessário ter “o dom de ver atrás do morro”, expressão 

utilizada por um trabalhador com mais de trinta anos de experiência no manicômio e que 
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compõe o título de nossa dissertação. Para ele, essa habilidade se refere à capacidade de 

enxergar além do óbvio, ‘além do que se vê primeiro’ ao olhar o interior dos dormitórios ou 

celas coletivas, habitadas por indivíduos com suas singularidades, um saber adquirido na 

prática para distinguir quando e como é necessário intervir em determinadas situações. 

Adotando como pressupostos teóricos elementos das abordagens clínicas do trabalho, 

buscou-se estudar o trabalho na perspectiva do sujeito que o realiza e propiciar a construção 

de uma análise mais precisa e aprofundada da organização do trabalho dos agentes em um 

manicômio judiciário. 

Na perspectiva ergológica, acreditamos que a atividade humana é demasiado 

complexa para que seja compreendida e analisada por uma única disciplina, seja qual for, 

ainda que todas sejam necessárias, mesmo que insuficientes (TRINQUET, 2010). Em um 

ambiente atravessado por diversos saberes, práticas e valores, sejam eles jurídicos, médicos, 

políticos, religiosos, morais ou filosóficos, compreender a atividade não é somente ouvir o 

que foi dito e o que não foi dito, observar e descrever gestos, olhares e movimentos, mas 

buscar mobilizar e emergir o saber que o trabalhador possui naquilo que ele faz. É 

compreender e impulsionar o seu poder de agir, ou seja, sua autonomia para modificar a 

organização do trabalho, criar e transformar normas em conjunto com o seu coletivo de 

trabalho, aspecto determinante em sua saúde.  

Afinal, estamos investigando o espaço entre o trabalho prescrito e o trabalho real, 

mobilizado pelo indivíduo e pelo coletivo, entre o saber constituído e o saber investido da 

experiência, assim como a atividade realizada e o real da atividade. 

Dessa forma, não buscamos esgotar a discussão sobre o trabalho do agente em um 

manicômio judiciário ou contemplar toda a sua complexidade, mas analisar alguns dos 

elementos que o tornam singular, do ponto de vista dos trabalhadores que o executam, 

indicando também caminhos para novas questões de pesquisa. 
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2 SISTEMA PRISIONAL E AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIOS 

 

2.1. Origem das prisões 

 

Para que possamos nos situar, é necessário refletir brevemente sobre a história do 

dispositivo que estamos investigando, ou seja, a prisão enquanto instituição e mecanismo 

punitivo. Dias (2014) afirma que o entendimento sobre a realidade prisional não deve se 

limitar aos discursos formulados sobre ela, mas sim se compor das experiências daqueles que 

convivem com suas regras e discursos não pronunciados. 

Ao estudarmos as políticas penitenciárias e a origem das prisões, notamos uma grande 

mudança na ideia de justiça e finalidade das penas privativas de liberdade e de outros métodos 

punitivos no decorrer do tempo. Como aponta Foucault (2014), ao longo da história, 

evoluímos de um sistema que previa e sancionava a utilização de penas destinadas ao castigo, 

suplício e afirmação do poder soberano, para um sistema disciplinar que adota o princípio da 

correção e da ressocialização do indivíduo preso como forma de prevenir crimes futuros e 

tratar a delinquência e a transgressão das normas vigentes.  

Ainda que, como indica Oliveira (2011), devamos fazer uma leitura crítica e adaptada 

desse clássico à realidade brasileira – Vigiar e Punir (FOUCAULT, 2014) –, um marco 

incontornável no estudo das prisões, nos atemos a ele para traçar a transformação dos modos 

de punir ao longo dos séculos, pontuando algumas ressalvas nos momentos oportunos. 

Ao elaborar um breve histórico das práticas punitivas que marcaram a sociedade e a 

sua transformação, no decorrer dos séculos, Figueiró (2015) ressalta como os manicômios e as 

prisões tiveram um papel central na dinâmica da construção das grandes cidades e do 

capitalismo nascente. Para o autor, temos, a partir do século XVIII, “o encarceramento em 

massa, seja de loucos, mendigos, prostitutas, criminosos e todos aqueles que colocavam em 

xeque o nascente modo de vida burguês” (FIGUEIRÓ, 2015, p.43).  

De acordo com Foucault (2014), o fim dos castigos físicos e das atrocidades que 

acompanham a lenta extinção dos suplícios como instrumentos punitivos, durante os séculos 

XVIII e XIX, traz uma nova forma de poder ao sistema penal, marcando as passagens da 

Idade Média para a Era Moderna e para a Era da Governamentalidade (FIGUEIRÓ, 2015). Os 

mecanismos punitivos centralizados na figura única de um soberano, característicos do 

exercício do poder observado principalmente antes e durante o século XVIII, buscavam 
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revelar a verdade do crime e afirmar o poder, exaltado na forma de castigos e execuções 

públicas.  

O deslocamento operado no exercício do poder de punir, a partir do século XVIII, traz 

uma forma de poder disciplinar que se justifica não apenas sobre os crimes, mas sobre os 

indivíduos, que se exerce nas relações, nos detalhes, nas artes de governar, por tecnologias 

particulares de saber-poder e verdades amparadas por “um estranho complexo científico 

jurídico” (FOUCAULT, 2014, p.24). A administração da delinquência, que ocorre por meio 

da violência e do confinamento, passa a contar com a sustentação científica na Era Moderna, 

pela constituição de saberes, mecanismos e técnicas de poder.  

Para Figueiró (2015), é possível identificar, no século XVIII, transformações 

essenciais nas teorias penais, tanto a respeito da concepção do crime, quanto do criminoso, 

influenciadas por diferentes pensadores e instituições em diferentes países. Foucault (2014) 

ressalta a última metade do século XVIII como um período decisivo, onde coexistem 

diferentes tecnologias de poder, desde o que chama de “velho direito monárquico”, ou seja, o 

direito apoiado no poder de uma figura soberana que exerce a sua vingança através dos 

suplícios de quem o afronta, a concepções em defesa da sociedade, que posicionam o 

criminoso como inimigo comum e o crime como a quebra do pacto social, um dano que deve 

ser reparado. Dessa forma, encontramos, nestas últimas concepções, o deslocamento do 

direito de punir, do monarca, para toda a sociedade, ou seja, uma nova economia do poder de 

castigar que, para Foucault (2014), busca “fazer da punição e da repressão das ilegalidades 

uma função regular, coextensiva à sociedade” (FOUCAULT, 2014, p.81). 

Segundo Figueiró (2015), a prisão é o maior exemplo da sociedade disciplinar, 

caracterizada pelo controle, pela vigilância e pela distribuição e classificação dos indivíduos 

no espaço e no tempo, além do confinamento em instituições e da construção de saberes 

vinculada ao poder sobre os corpos (FOUCAULT, 2014). Pode-se dizer que “as disciplinas se 

tornaram no decorrer dos séculos XVII e XVIII fórmulas gerais de dominação” 

(FOUCAULT, 2014, p.135) e configuraram uma nova economia do poder que demarca uma 

forma de investimento político e detalhado do corpo. Apesar de preexistir à sua utilização 

central nos mecanismos penais, é a partir do século XIX que a prisão se torna o principal meio 

de punição (FIGUEIRÓ, 2015), contrariando ideais e tecnologias de poder que já operavam e 

se desenvolviam no fim do século XVIII.  

Ainda que os seus elementos já estivessem presentes em aparelhos como escolas, 

hospitais, quartéis e outros dispositivos de correção e normalização, é na passagem do século 
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XVIII ao XIX que modelos concretos de sua aplicação – europeus e norte-americanos - e 

contribuições científicas – como o Panóptico do inglês Jeremy Bentham, uma espécie de 

“utopia do encarceramento perfeito” (FOUCAULT, 2014, p. 199) - vão aprimorar e afirmar 

esse equipamento penal.  

Ao abordar a figura arquitetural do Panóptico, Foucault (2014) procura demonstrar 

que o modelo de uma estrutura física que possibilitaria a vigilância total e permanente do 

detento, do louco, do operário ou do doente, não só consistiu, na sua aplicação prática, em 

diversas construções e adaptações de suas premissas, mas em uma forma específica de 

exercício do poder, “o funcionamento de base de uma sociedade toda atravessada e penetrada 

por mecanismos disciplinares” (FOUCAULT, 2014, p. 202). No centro, uma torre de 

vigilância vazada por janelas amplas. Ao redor, uma construção circular segmentada em celas. 

Nas palavras de Foucault (2014), o princípio de um “poder visível e inverificável” 

(FOUCAULT, 2014, p.195). 

Para o autor, é possível observar, principalmente no século XIX, a composição de um 

aparelho disciplinar que contemplará todo o corpo social, fazendo com que as técnicas 

penitenciárias e a lógica disciplinar de vigilância constante e produção de saber estejam 

presentes não só na prisão, como exemplo mais óbvio do dispositivo material disciplinar, mas 

nas demais instituições que nos acompanham do nascimento até a morte, como: creches, 

hospitais, escolas, quartéis, asilos, etc.  

De acordo com Foucault (2014), a penalidade de detenção como medida punitiva 

central cria uma delinquência e uma ilegalidade demarcadas, passíveis de controle e 

adestramento, fazendo com que o criminoso, outrora “adversário do soberano, depois inimigo 

social” (FOUCAULT, 2014, p.295), transforme-se em elemento desviante da norma, trazendo 

consigo a ameaça da desordem. Para o autor, o fracasso das prisões, constantemente alegado, 

deve ser “substituído pela hipótese de que a prisão conseguiu muito bem produzir a 

delinquência, tipo especificado, forma política ou economicamente menos perigosa – talvez 

até utilizável – de ilegalidade” (FOUCAULT, 2014, p.272). Ou seja, o aparente fracasso de 

um modelo punitivo, na verdade seria o sucesso de um mecanismo responsável por produzir e 

demarcar uma parcela delinquente da sociedade, identificável e isolada, objeto perpétuo de 

intervenção, dominação e vigilância.  

Na passagem do século XVIII ao XIX, o fundamento da detenção como principal 

medida legal passa pela privação da liberdade e do tempo como castigo igualitário, por 

durações de penas proporcionais aos delitos e ao transgressor, e pelo seu papel como aparelho 
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técnico-disciplinar de transformação dos indivíduos. O isolamento proporcionado pelo 

encarceramento e o trabalho, como elemento que o acompanha necessariamente, surgem 

como agentes transformadores do sistema penal, com o objetivo de corrigir, reeducar, 

reformar moral e psicologicamente o criminoso.  

Paixão (1991) reafirma a mudança de uma ordem legal repressiva, que buscava 

reafirmar o seu poder, para a racionalização da justiça criminal em uma sociedade 

moralmente organizada e coesa, onde o ato criminoso representaria o desvio do acordo 

coletivo. A sociedade, nessa perspectiva, se reserva o direito moral de punir o desviante e 

recuperá-lo moralmente, não se tratando mais apenas de custodiar e segregar, mas de reformar 

o criminoso, para que nela possa ‘habitar’ novamente. Para o autor, “ao se deslocar do ato 

para o ator o objeto das políticas penais, alterou-se fundamentalmente o significado e a 

organização dos sistemas penitenciários” (PAIXÃO, 1991, p.32). 

Dessa forma, a instituição-prisão aparece “como a forma mais imediata e mais 

civilizada de todas as penas” (FOUCAULT, 2014, p.225), amparada por uma ampla gama de 

conhecimentos técnico-científicos que não só participam de sua origem, mas se beneficiam da 

produção de saber proporcionada por esses aparelhos de dominação e observação do 

indivíduo. 

Em suma, o surgimento da prisão como mecanismo punitivo predominante em nossa 

sociedade ocidental – cenário que ainda persiste em detrimento de outras possibilidades 

punitivas -, está relacionado a uma série de fatores. Esses aspectos vão desde o 

desenvolvimento do capitalismo, a expansão demográfica e o advento de novas formas de 

produção e acumulação de riquezas no fim do século XVIII, a projetos disciplinares e 

propostas pretensamente humanizadoras dos castigos que buscavam tanto contribuir com a 

manutenção de uma determinada ordem social, quanto exercer o poder e consolidar um saber 

específico sobre os homens.  

Para Foucault (2014), a prisão é apenas um dos caminhos naturais em uma sequência 

contínua de dispositivos disciplinares disseminados na sociedade, que acompanham desde o 

primeiro desvio ou anomalia ao último crime, e um dos estabelecimentos onde a disciplina 

aparece em sua forma mais clara e natural. Sua perpetuação, quase dois séculos após sua 

ampla disseminação, pode ser traduzida por um ganho político, de um lado, e um ganho 

econômico, de outro (FIGUEIRÓ, 2015).  

Apesar de considerarmos a indispensável genealogia da prisão trazida por Foucault 

(2014), nos identificamos com as críticas de Oliveira (2011) ao buscarmos transpor esse 
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modelo de entendimento para a realidade brasileira. Afinal, Foucault (2014) se baseia, 

fundamentalmente, na experiência dos países europeus, em particular a França, para construir 

o que se tornou, desde sua primeira publicação em 1975, um legado inegável sobre a história 

das prisões em nosso mundo ocidental. 

Para Oliveira (2011), uma das teses fundamentais de Vigiar e Punir é que, a pretensa 

reforma penal que substituiu, gradativamente, os castigos e os suplícios pela prisão como 

medida privilegiada de punição e ressocialização, revestida por um 'suposto humanismo' 

genuíno, na verdade constituiu um produto da emergência de uma nova sociedade, chamada 

por Foucault (2014) de 'sociedade disciplinar'.  

Entretanto, ao atentar para o que considera, tanto um uso inadequado, como uma 

recepção acrítica do clássico de Foucault no Brasil, Oliveira (2011) argumenta que a hipótese 

de uma sociedade disciplinar não se ajusta à realidade brasileira. Isto posto, o autor questiona, 

com base em outros estudos e o que indica ser uma produção crítica recente sobre a recepção 

das ideias foucaultianas no país, se de fato houve a difusão - e mesmo a necessidade - de 

técnicas sutis de controle, como preconizado por Foucault (2014), nos dispositivos de 

dominação e proteção social nas prisões e na sociedade brasileira.  

Conforme Oliveira (2011), a influência de princípios modernos e científicos na cultura 

jurídica brasileira ainda se mostra irrelevante, tendo em vista um contexto "onde a violência 

escancarada sempre foi o método por excelência de investigação policial e de punição" 

(OLIVEIRA, 2011, p.323). Apesar de considerar que a sociedade disciplinar – caracterizada 

pelo permanente controle, vigilância e adestramento dos corpos – nunca se concretizou 

integralmente em nenhum lugar do mundo, Oliveira (2011) indica que, no Brasil, nunca 

tivemos uma organização social minimamente disciplinada. Nessa perspectiva, Barbalho e 

Barros (2014) afirmam que “o sistema penal é reflexo de uma desigualdade social histórica, 

que é o que está no cerne de sua ineficácia como justiça” (BARBALHO; BARROS, 2014, 

p.557), algo adequado à herança escravocrata de nosso país. 

Afinal, nossa ‘típica prisão brasileira’ apresenta, como ressalta Oliveira (2011), a 

inversão de alguns princípios panópticos, no sentido de Bentham, dentre eles: a 

predominância da violência em detrimento do ‘adestramento das almas’ e o gesto de 

‘entulhar’ os presos – como em depósitos de indivíduos –, ao invés do controle disseminado e 

sutil do lado de fora dos muros. Além disso, como aponta o autor, observa-se frequentemente 

uma inversão de poder na relação entre autoridades e custodiados, já que, ao invés de os 
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presos se sentirem dominados e vigiados, são os trabalhadores desses locais que se sentem 

ameaçados e possíveis alvos de atentados dentro e fora das prisões (OLIVEIRA, 2011). 

Isto posto, deve-se articular com cautela os pressupostos foucaultianos à realidade 

carcerária de nosso país, marcada ainda predominantemente pela violência, pela reclusão, pela 

repressão e pela precariedade, em detrimento dos dispositivos disciplinares preconizados em 

nome da ressocialização e da humanização no tratamento dos delinquentes. 

A seguir, apresentamos alguns dados acerca do sistema prisional brasileiro e mineiro, 

a fim de traçar o cenário que perpassa nossa pesquisa e contextualizar o nosso leitor. 

 

2.2 Brasil e Minas Gerais 

 

Em nosso país, pode-se observar a perpetuação da prisão como mecanismo punitivo 

privilegiado. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 

divulgado pelo DEPEN em 08 de dezembro de 2017, o Brasil apresentou um aumento na 

ordem de 700% em sua população prisional entre o início de década de 1990 e o último 

levantamento em junho de 2016 (BRASIL, 2017). 

Em todo o país, são 1.449 estabelecimentos penais e 726.712 presos para as 368.049 

vagas disponíveis, ou seja, um déficit de 358.663 vagas, sendo que 89% da população 

prisional encontra-se em estabelecimentos com déficit de vagas e 78% das unidades penais 

comportam mais presos do que a quantidade de vagas disponíveis (BRASIL, 2017). 

Aproximadamente 40% da população prisional brasileira é provisória, ou seja, 

composta por indivíduos acusados que ainda aguardam julgamento, porém seguem privados 

de liberdade nos estabelecimentos prisionais. De modo geral, os crimes associados ao tráfico 

de drogas representam 28% dos motivos pelos quais as pessoas foram presas, sendo que 

crimes de roubo e furto acumulam 37% das ocorrências e homicídios 11% (BRASIL, 2017). 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2015), a 

população carcerária do Brasil passou de 3.866 pessoas em 1938 para 321.014 em 2009, 

aumento que apenas se agravou nos últimos anos, como demonstrado acima. Segundo o 

DEPEN (BRASIL, 2017), se em 2000, a taxa de aprisionamento, ou seja, o número de 

pessoas presas para cada 100 mil habitantes, indicava 137 presos para cada 100 mil 

habitantes, em 2016 essa taxa chegou a 352,6 presos, um aumento de 157%. 

Segundo a LEP (BRASIL, 1984), dispositivo legal que disciplina o sistema penal em 

nosso país, os estabelecimentos penais se destinam aos indivíduos condenados, presos 
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provisórios, egressos ou em cumprimento de medida de segurança, sendo classificados da 

seguinte forma: 

 

Quadro 1 – Tipos de estabelecimentos penais no Brasil 

Tipo Finalidade 

Penitenciária 
Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime 

fechado. 

Colônia Agrícola, Industrial 

ou Similar 

Art. 91. A Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destina-se ao cumprimento 

da pena em regime semiaberto. 

Casa do Albergado 
Art. 93. A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de 

liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana. 

Centro de Observação 

Art. 96. No Centro de Observação realizar-se-ão os exames gerais e o 

criminológico, cujos resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de 

Classificação. 

Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico 

Art. 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos 

inimputáveis e semi-imputáveis referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do 

Código Penal. 

Cadeia Pública Art. 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos da LEP (BRASIL, 1984). 

 

No Brasil, segundo o Código Penal (BRASIL, 1940), as penas são divididas em três 

tipos, basicamente: privativas de liberdade – cumpridas em regime fechado, semiaberto ou 

aberto; restritivas de direitos – como, por exemplo, perda de bens e valores, ou prestação de 

serviço à comunidade; e de multa – pagamento de quantia fixada na sentença.  

No que tange ao escopo de nosso trabalho, deve-se considerar ainda a medida de 

segurança, que não é considerada uma pena, mas uma sanção penal ou legal, uma vez que é 

isenta de pena o indivíduo considerado incapaz de entender o caráter ilícito do ato praticado, 

conforme o Art.º 26 do Código Penal (BRASIL, 1940). Nesses casos, determina-se a 

internação em hospital de custodia e tratamento psiquiátrico, como disposto no quadro 1, ou 

sujeição a tratamento ambulatorial. De acordo com o DEPEN (2017), eram 3.563 presos nessa 

situação em junho de 2016, o que correspondia a 1% de toda a população prisional brasileira. 

Ainda neste trabalho, voltaremos a discutir essa modalidade quando abordarmos a origem dos 

manicômios judiciários. 

Isto posto, de acordo com a LEP (BRASIL, 1984), a execução da pena – ou sanção 

penal, como no caso da medida de segurança – tem como objetivo, tanto efetivar a decisão 

judicial, quanto prevenir o crime e orientar o retorno do indivíduo privado de liberdade à 

convivência em sociedade. Para isso, é dever do Estado fornecer assistência material, jurídica, 

educacional, social, religiosa e à saúde, assim como garantir o trabalho com finalidade 

pedagógica e produtiva. 
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No que diz respeito aos indivíduos privados de liberdade, a LEP (BRASIL, 1984) 

prevê que os mesmos serão classificados e reavaliados por uma Comissão Técnica de 

Classificação – CTC2, de acordo com os seus antecedentes e a sua personalidade, com o 

objetivo de orientar a individualização da execução da pena. 

Em complemento a essa regulamentação que dispõe sobre a execução penal no país, 

pode-se dizer que dois documentos orientam e disciplinam a efetivação da prática penal no 

Brasil: as Regras Mínimas para o Tratamento de Presos, documento elaborado originalmente 

em 1955 pelas Nações Unidades e atualizado em 2015 (BRASIL, 2016) e que, como diz o 

nome, guia a estruturação da justiça e de sistemas penais que garantam a dignidade humana; e 

a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional – PNAISP (BRASIL, 2014b), que prevê que a população presa deve ter 

acesso a serviços e ações de saúde que tenham como objetivo reduzir os danos provocados 

pelas condições de confinamento, ao considerar que isso é um direito de todos e um dever do 

Estado. 

Nessa perspectiva, verifica-se, ao menos no âmbito legal, o princípio de um sistema 

penal baseado na segregação como dispositivo de sanção penal e recuperação moral dos 

indivíduos para o seu adequado retorno à convivência em sociedade. 

Em Minas Gerais, atualmente a segunda unidade federativa com maior população 

prisional do país (BRASIL, 2017), contabilizando 68.354 presos, a administração pública 

regulou a execução das medidas privativas de liberdade e restritivas de direito por meio da Lei 

nº 11.404 de 25 de janeiro de 1994 (MINAS GERAIS, 1994). Na perspectiva da LEP 

(BRASIL, 1984), a execução penal do Estado se destina também à reeducação dos presos e à 

sua reintegração na sociedade, visando ainda a prevenção da reincidência para a defesa social. 

No sistema prisional mineiro, os estabelecimentos penais são classificados da seguinte 

maneira, de acordo com o Regulamento de Normas e Procedimentos (SEAP, 2016), com 

última atualização disponível em 2016: 

 

 

 

 

                                                           
2 A LEP prevê, em seu Art. 7º: “A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será 

presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo 

e 1 (um) assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade” (BRASIL, 1984). 
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Quadro 2 – Tipos de estabelecimentos penais em Minas Gerais 

Tipo Finalidade 

I. Centro de Remanejamento do 

Sistema Prisional - CERESP 

Próprias para a custódia de presos que serão remanejados para outras 

Unidades Prisionais; 

II. Presídios 

Próprias para custodiar presos provisórios, contudo, podem acolher 

presos condenados até liberação de vagas em estabelecimentos 

adequados; 

III. Complexo Penitenciário 
Própria para custodiar presos provisórios e/ou condenados nos regimes 

fechado ou semiaberto; 

IV. Penitenciárias 
Próprias para custodiar presos condenados nos regimes fechado ou 

semiaberto; 

V. Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico e Centros de Apoio 

Médico e Pericial3 

Próprias para custódia e/ou realização de exames gerais e/ou 

tratamento ambulatorial de indivíduos inimputáveis ou semi-

imputáveis e/ou de presos acometidos pela superveniência de doenças 

mentais; 

VI. Casas de Albergado Próprias para custódia de presos no regime aberto 

VII. Centros de Referência da Gestante 

Privada de Liberdade 
Próprias para custódia de presas gestantes e puérperas. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do ReNP, Capítulo II, Art. º 91 (SEAP, 2016). 

 

Sem desconsiderar essa classificação, as unidades prisionais de Minas Gerais estão 

categorizadas da seguinte forma, atualmente: pequeno porte; médio porte; grande porte e 

segurança máxima; centros de remanejamento do sistema prisional; e unidades de perícia e 

atendimento médico (MINAS GERAIS, 2016). Considerando a classificação prevista no 

ReNP (SEAP, 2016), o Estado administra os seguintes estabelecimentos nos dias atuais: 

 

Quadro 3 – Quantidade de estabelecimentos penais por tipo em Minas Gerais 

Tipo Quantidade 

Centro de Remanejamento do Sistema Prisional 05 

Presídios 176 

Complexo Penitenciário 06 

Penitenciárias 15 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico e Centros de Apoio 

Médico e Pericial 
03 

Casas de Albergado 02 

Centros de Referência da Gestante Privada de Liberdade 01 

Total 208 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do cruzamento de dados disponibilizados pela SEAP em dezembro 

de 2017 e disponíveis no site da SEAP. 

 

Apesar de não constar no site da SEAP, foi verificada a existência de 38 cadeias 

públicas nos dados disponibilizados pela instituição por e-mail, além das unidades penais 

                                                           
3 De acordo com o ReNP (SEAP, 2016), “§ 1º As Unidades referidas no inciso V deste artigo também são 

responsáveis pela realização de exames toxicológicos, sanidade, cessação de periculosidade e criminológico”. 

Ainda segundo o regulamento, “§ 3º O exame criminológico a ser realizado em Centros de Observação poderá 

eventualmente ser realizado pelas próprias Comissões Técnicas de Classificação das Unidades Prisionais”. 
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descritas no Quadro 3. Somando-as, teríamos 246 estabelecimentos penais em Minas Gerais. 

Não é possível confirmar que este dado corresponda à realidade, uma vez que, nas 

informações, tanto do site, quanto disponibilizadas pela própria SEAP, algumas 

inconsistências foram localizadas, como nomes repetidos e a existência de alguns 

estabelecimentos em apenas um dos levantamentos. 

Para compreender o ‘atual estado das coisas’, é necessário estar ciente de que a 

administração dos estabelecimentos penais nem sempre esteve centralizada em um órgão 

público apenas, como ocorre atualmente na figura da Secretaria de Estado de Administração 

Prisional – SEAP (MINAS GERAIS, 2016). 

A duplicidade na custódia dos presos ao longo do século XX é considerada uma 

característica marcante do sistema prisional mineiro, tendo em vista que a administração 

pública dividia o contingenciamento de presos entre penitenciárias do Estado e cadeias 

públicas gerenciadas pela Polícia Civil (OLIVEIRA; RIBEIRO; BASTOS, 2015).  

De acordo com Paixão (1991), antes da criação da Penitenciária Agrícola de Neves – 

PAN em 1927, estabelecimento frequentemente considerado a primeira penitenciária de 

Minas Gerais, inaugurada em 1938, a população prisional se distribuía, basicamente, em 

cadeias públicas dos municípios, nas carceragens das delegacias.  

Esse trabalho duplo de custódia ainda se manteve até a primeira década do século XXI 

e, de certa forma, contribuiu, como indica Oliveira (2017), para que o sistema prisional 

mineiro apresentasse, até a década de 1980, uma imagem relativa de calma e equilíbrio. 

Ao abordar os dilemas observados entre a garantia da segurança e a prática da 

recuperação nos presídios brasileiros, Paixão (1991) discute como o sistema penitenciário 

mineiro se protegeu, apenas por algum tempo, dos efeitos de massificação e deterioração que 

acompanharam o seu crescimento. Para ele, a ‘modernização’ do comportamento do crime, 

observada principalmente com a grande urbanização, a partir de 1960, alterou profundamente 

a população prisional de Minas Gerais.  

O autor indica que a administração prisional buscava manter, preferencialmente, os 

presos de origem rural, condenados por crimes contra a pessoa e que apresentavam baixo 

risco – estes, com um perfil mais ‘adequado’, de certa forma, às práticas reabilitadoras – e 

transferir, para o aparelho policial, os presos de origem urbana, representantes das ‘novas 

modalidades’ do crime, como formas organizadas de roubo, crimes contra o patrimônio e 

tráfico de entorpecentes. Para Paixão (1991), isso possibilitou que o sistema prisional mineiro 

se resguardasse do cenário de “deterioração física, material e ‘moral’ de sistema 
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penitenciários” (PAIXÃO, 1991, p.58) observado a nível nacional. Todavia, o autor já 

indicava que a divisão do trabalho de custódia dificilmente se manteria a médio prazo. 

Conforme demonstra Paixão (1991), as mudanças na população prisional mineira 

trazidas com a urbanização trouxeram menos tolerância social à implementação de práticas 

reabilitadoras e maior demanda social por segurança. Com o crescimento da criminalidade a 

partir da década de 1970 e uma série de conflitos, motins e rebeliões que configuram uma 

espécie de deterioração do sistema na década de 1980, Oliveira, Ribeiro e Bastos (2015) 

observam, ao longo da década de 1990, um esforço governamental na construção de novas 

penitenciárias e determinações para transferência dos presos da Polícia Civil para as unidades 

do Estado, acompanhado de uma acentuada mobilização da opinião pública. 

Segundo Oliveira (2017), até os primeiros anos da década de 2000, a maioria dos 

indivíduos privados de liberdade ainda se encontravam sob a custódia da Polícia Civil, quadro 

que começaria a ser revertido apenas em 2003, com a criação da Secretaria de Estado de 

Defesa Social (SEDS) (MINAS GERAIS, 2003b). 

No período de 2003 a 2016, verifica-se a criação de novas unidades prisionais e o 

crescimento do corpo profissional, com a contratação de trabalhadores e realização de 

concursos públicos (OLIVEIRA; RIBEIRO; BASTOS, 2015), além da assunção das cadeias 

públicas administradas pela Polícia Civil. De acordo com dados disponibilizados pela SEAP 

(2017), o sistema que administrava 21 unidades em 2003 chegou a administrar 187 unidades 

prisionais em 2016, com expansão considerável principalmente a partir de 2009, quando 99 

unidades estavam sob a responsabilidade da então Secretaria de Estado de Defesa Social – 

SEDS. Como indicado anteriormente, a SEAP administra, hoje, 208 estabelecimentos penais, 

ainda que seja difícil precisar com rigor o número exato, como já foi demonstrado. 

Nesse sentido, é importante observar que, como indica o relatório do DEPEN 

(BRASIL, 2017), as informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro ainda são 

frágeis e, em nossa opinião, pouco consistentes. Apesar de o DEPEN ressaltar as recentes 

iniciativas que buscam, desde 2004, aprimorar a metodologia de coleta e validação dos dados 

em todo o país, ainda encontramos dificuldades em campos básicos, como determinar com 

exatidão, por exemplo, a quantidade de estabelecimentos penais existentes em Minas Gerais. 

Entre informações divergentes, parece-nos prudente dizer apenas de uma estimativa, ou seja, 

algo que pode variar entre 200 e 240 unidades prisionais em dezembro de 2017. 

Nos gráficos 1 e 2 a seguir, observa-se o aumento do número de unidades prisionais e 

a distribuição da população prisional entre a SEAP, a Polícia Civil (PCMG) e a Associação de 
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Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) até o ano de 2016. De acordo com o Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais (TJMG, 2017), as APAC’s são entidades auxiliares do poder 

Judiciário e Executivo na execução e administração do cumprimento das penas. Na APAC os 

presos são corresponsáveis por sua recuperação e a segurança e a disciplina são feitas com a 

sua colaboração, tendo como suporte funcionários, voluntários e diretores, sem a presença de 

policiais e agentes penitenciários: 

 

Gráfico 1 – Evolução unidades prisionais 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP, 2017). 

 

Gráfico 2 – Evolução da população prisional por instituição 

 

Fonte: Secretaria de Estado de Administração Prisional (SEAP, 2017). 

 

Em 2016, após uma reforma administrativa do governo estadual, ocorre o 

desmembramento da SEDS entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e a 
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Secretaria de Administração Prisional (SEAP) (MINAS GERAIS, 2016), cabendo a esta 

última assegurar a execução das decisões judiciais, privilegiando a humanização do 

atendimento ao preso e a sua reintegração social.  

Em consonância com a LEP (BRASIL, 1984), a recuperação do indivíduo privado de 

liberdade em Minas Gerais tem como etapa obrigatória a elaboração de um Programa 

Individualizado de Ressocialização (PIR), que deve ser construído e acompanhando por uma 

Comissão Técnica de Classificação (CTC), a partir da admissão de cada preso na unidade 

penal. A comissão de cada estabelecimento prisional deve ser composta por uma equipe 

multidisciplinar com gestores, profissionais e representantes das áreas de saúde, psicologia, 

serviço social, segurança, educação e trabalho. De acordo com a SEAP, o PIR é um conjunto 

de propostas estruturadas com a perspectiva de reintegração daquele custodiado ao meio 

social e familiar, e que viabilizem a inserção do indivíduo privado de liberdade em atividades 

educacionais, sociais e culturais (SEAP, 2016).  

Segundo o ReNP (SEAP, 2016), esse processo de individualização da pena passa pela 

acolhida, pela classificação, elaboração, evolução e reavaliação do indivíduo preso pela CTC. 

É a partir dos pareceres jurídico, da segurança, da assessoria de inteligência, da saúde – 

médico e/ou enfermeiro –, do serviço social, da psiquiatria, da odontologia, da psicologia, da 

pedagogia e do gerente de produção – responsável pelas atividades de trabalho dos presos – 

que é emitido o parecer conclusivo da comissão e, consequentemente, o PIR, que norteará a 

rotina de acompanhamentos e atendimentos técnicos do indivíduo privado de liberdade em 

sua trajetória no sistema penal. 

 

2.3 Ressocialização e o contexto atual 

 

Observa-se, até aqui, três aspectos básicos para a nossa análise. Primeiramente, temos 

a transformação das formas de punir, ou seja, a mudança de um princípio de justiça que 

sancionava os castigos físicos e os suplícios públicos, para um sistema que preconiza a 

recuperação moral do delinquente – e sua segregação – como dispositivo principal para lidar 

com o desvio da norma social.  

Em segundo lugar, verificamos que o Brasil é um dos países que mais encarceram no 

mundo e, nessa perspectiva, Minas Gerais não fica para trás, já que não só é o segundo estado 

do país com a maior população prisional, mas registrou um aumento alarmante nos últimos 

dez ou quinze anos, como dizíamos ainda em nossa introdução (BRASIL, 2015b). Se a média 
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nacional de presos provisórios é de 40%, Minas Gerais, que contabilizava 68.354 presos em 

junho de 2016, apresentava 58% deles sem condenação (BRASIL, 2017). 

Por fim, e em terceiro lugar, constatamos que o Brasil vem se tornando um país mais 

violento a cada dia que passa, registrando números de ‘mortes violentas intencionais’ nunca 

antes vistos, assim como a contraditória redução dos gastos com políticas públicas de 

segurança no país (FBSP, 2017). 

Neste contexto, a função ressocializadora das prisões é frequentemente questionada e 

costuma-se recorrer ao índice de reincidência criminal para medir os seus resultados. Afinal, 

os números indicam que a situação do país não parece melhorar, e sim piorar, uma vez que 

hoje encarceramos mais e somos mais violentos uns com os outros.  

De acordo com o IPEA (2015), ainda são escassos os estudos que se ocupam da 

reincidência no país, o que dificulta a obtenção de dados precisos que apontem para a eficácia 

ou ineficácia do sistema prisional, algo também observado por Sapori, Santos e Maas (2017). 

Observa-se que as taxas calculadas pelas principais pesquisas nacionais sobre o assunto 

variam muito devido ao conceito de reincidência trabalhado. Todavia, verifica-se que as 

menores estimativas giram em torno de 30%, sendo que a própria pesquisa realizada em cinco 

estados brasileiros pelo IPEA (2015) indica a taxa média de 25% de reincidência criminal, ou 

seja, casos em que ocorrem condenações de um indivíduo “em diferentes ações penais, 

ocasionadas por fatos diversos, desde que a diferença entre o cumprimento de uma pena e a 

determinação de uma nova sentença seja inferior a cinco anos” (IPEA, 2015, p.09).  

No caso de Minas Gerais, Sapori, Santos e Maas (2017) indicam uma taxa de 

reincidência criminal de 51,4%, um patamar intermediário aos observados em estudos 

internacionais sobre o tema, porém superior a outros estudos brasileiros. Todavia, assim como 

o IPEA (2015), os autores esclarecem que devemos levar em conta os diferentes conceitos de 

reincidência trabalhados nas pesquisas existentes e considerar que o cálculo da reincidência 

criminal não é simples como pode parecer. 

Segundo o IPEA (2015), a ausência de dados rigorosos sobre fenômeno colabora para 

que a imprensa e gestores públicos repercutam informações incoerentes e discrepantes, que 

pouco auxiliam no planejamento e aprimoramento de políticas criminais. Para Gurovitz 

(2017), a violência é um fenômeno complexo e, explicar suas raízes, ou mesmo estabelecer 

relações diretas entre as políticas de segurança adotadas e resultados positivos ou negativos, é 

um desafio para os mais aplicados cientistas e especialistas. 
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Deste modo, não consideramos prudente responder se há ou não ressocialização nos 

presídios mineiros, ou mesmo indicar em que região, tipo de estabelecimento penal ou em que 

medida essa política se efetiva em todo o território mineiro. Contudo, faz-se necessário, em 

nossa opinião, refletir e debater sobre uma política de execução penal que, na prática, 

privilegia o encarceramento em massa e a criação de novos presídios e vagas em detrimento 

de outras alternativas (IPEA, 2015). 

Nessa perspectiva, concordamos com Paixão (1991) ao dizer que, os desafios e 

retrocessos observados na implementação de políticas humanizadoras do sistema prisional 

não devem levar à constatação de que tais práticas devem ser rejeitadas em detrimento de 

práticas mais repressivas. Pelo contrário, deve-se considerar que regimes e políticas mais 

rigorosos não impedem o surgimento de lideranças marginais em nossos presídios, nem o 

aumento da violência dentro e fora desses estabelecimentos, como observamos atualmente em 

nosso país (FBSP, 2017).  

Afinal, é mesmo prematuro questionar os dilemas da reintegração social nos presídios 

do país, considerando que, ainda hoje, “os sistemas penitenciários brasileiros [...] fracassam 

nos requisitos mínimos da custodia – garantir a existência do prisioneiro e a satisfação de suas 

necessidades básicas” (PAIXÃO, 1991, p.85). É tarefa que foge ao nosso alcance, no 

momento, discutir a eficácia de um modelo de sistema que, como indica o Plano Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária de 2015 (BRASIL, 2015a), ainda não consegue, em grande 

medida, pôr em prática o que preconiza em termos legais. Contemplando os dados de 

inspeções realizadas nos estabelecimentos penais entre 2014 e 2015, o Ministério Público 

(2016) confirma um quadro de graves deficiências estruturais e condições desumanas de 

custódia no sistema prisional brasileiro, assim como a inobservância do cumprimento efetivo 

da Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984). 

Todavia, ressaltamos que, há aproximadamente 30 anos, Paixão (1991), em seu estudo 

sobre o sistema prisional mineiro, indicava que as medidas da administração pública estadual 

para solucionar a crise prisional – já observada naquela época – possivelmente prescindiriam 

da ideologia da ressocialização. 

Ora, em pesquisa recente sobre o trabalho de agentes penitenciários em Minas Gerais, 

Oliveira (2017) observa que, apesar dos incontestáveis avanços na formalização de 

orientações e procedimentos, e da centralização da administração prisional que trouxe mais 

profissionalismo ao sistema, ocorreu o que o autor chama de ‘maximização da segurança’. Ou 

seja, verifica-se a introdução de um determinado ‘estilo militar’ na profissão para que essa se 
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torne mais estratégica e repressiva. Para o pesquisador, é possível verificar um “intenso 

processo de ‘policialização’ dos agentes penitenciários, com destaque para as tarefas voltadas 

exclusivamente para a segurança, a vigilância e a disciplina nas prisões” (OLIVEIRA, 2017, 

p.28).  

A criação de grupos táticos especializados em intervenções em motins e rebeliões nas 

unidades prisionais, como os Grupos de Intervenção Rápida (GIR), os Grupos de Escolta 

Tática Prisional (GETAP) e o Comando de Operações Especiais (COPE), a partir de 2003, é 

um exemplo do fenômeno observado por Oliveira (2017). Além disso, a regulamentação e 

liberação do porte de armas de fogo para os agentes penitenciários, institucional ou particular, 

dentro ou fora do serviço (MINAS GERAIS, 2013) e a recente tramitação da Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) n° 14, de 2016, que prevê a criação e transformação dos 

agentes penitenciários em polícias penitenciárias, são amostras do realce em torno da 

segurança no sistema penal.  

Essas percepções, que, ao nosso ver, denunciam uma espécie de ênfase na repressão e 

na segurança, em detrimento da recuperação moral do indivíduo privado de liberdade, serão 

fundamentais para a nossa análise. 

 

2.4 Agentes de Segurança Penitenciários 

 

Frequentemente identificados com a exclusão e a violência, a categoria dos agentes 

penitenciários remonta inevitavelmente à história dos carrascos, carcereiros e guardas de 

presídio. De acordo com Valamiel (2007), os encarregados pela segurança das primeiras 

instituições penais já foram chamados de Guardas, Vigilantes de Presídio e Vigilantes 

Penitenciários, e apesar de ainda hoje encontrarmos diferentes nomes em diferentes 

localidades, pode-se dizer que os nomes ‘Agente Penitenciário’ ou ‘Agente Prisional’ são os 

mais comuns.  

A seguir, descrevemos dois aspectos básicos desta carreira no sistema prisional 

mineiro: as formas de ingresso, assim como a formação inicial oferecida e/ou exigida; e as 

suas atividades. 

 

2.4.1 Ingresso e formação 
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Em Minas Gerais, apesar de já existir em condições distintas, a carreira de Agente de 

Segurança Penitenciário foi regulamentada pela Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003 

(MINAS GERAIS, 2003a), ganhando força política com a criação de um sindicato da 

categoria nos anos seguintes e crescendo em número e importância (OLIVEIRA; RIBEIRO; 

BASTOS, 2015).  

Segundo Oliveira (2017), as mudanças observadas no sistema prisional mineiro – as 

quais já descrevemos anteriormente – trouxeram a demanda por um trabalhador mais 

capacitado e qualificado para lidar com uma população prisional cada vez mais diversificada, 

assim como condições de trabalho mais adequadas a esses profissionais. A realização de 

concursos públicos – em contraponto à contratação temporária e à indicação política –; a 

adoção de uniformes de trabalho – antes, inexistentes –; a exigência do nível médio completo 

para ingresso na função; a criação de uma escola de formação para os agentes e de grupos 

táticos especializados para intervenção em motins, tentativas de fuga e rebeliões, são algumas 

das mudanças observadas a partir de 2003 (OLIVEIRA, 2017).  

Como indica Figueiredo (2007), o ingresso na carreira de agente penitenciário, 

atualmente, ocorre apenas por meio de contrato por tempo determinado e concurso público – 

servidores efetivos –, caracterizando dois tipos distintos de vínculo com o Estado. 

A contratação de profissionais se baseia na Constituição Federal (BRASIL, 1988) e 

busca atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, por meio de 

processos seletivos realizados pela própria SEAP, com base em quatro etapas: análise de 

currículos, comprovação de idoneidade e conduta ilibada, avaliação psicológica e curso 

introdutório, todas elas eliminatórias (OLIVEIRA, 2017). Como ressalta Figueiredo (2007), 

os trabalhadores que ingressam dessa forma não são considerados funcionários públicos, 

podendo ser demitidos a qualquer tempo, um dos aspectos que atesta a ‘precariedade’ deste 

vínculo de trabalho com o Estado. 

A outra forma é a aprovação em concurso público. Atualmente, de acordo com o texto 

atualizado da Lei nº 14.695, de 30 de julho de 2003, são etapas para o ingresso na carreira de 

ASP, por essa modalidade: provas; comprovação de idoneidade e conduta ilibada; prova de 

aptidão psicológica e psicotécnica; prova de condicionamento físico por testes específicos; 

exame médico; e curso de formação técnico-profissional (MINAS GERAS, 2003a). Ao 

contrário do contrato, esse ingresso ocorre nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos 

Civis do Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 1952), o que garante ao trabalhador a 

estabilidade no emprego. Segundo Oliveira (2017), o primeiro concurso público realizado em 
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Minas Gerais para o cargo de agente penitenciário – na época, guarda de presídio – ocorreu 

em 1994, no entanto, somente com a regulamentação da profissão em 2003, é que 

começariam a ser exigidas maiores qualificações para o ingresso na carreira, como o ensino 

médio completo, aprovação em exame psicólogo, exame médico, aptidão física e 

comprovação de conduta ilibada. 

Em termos numéricos, uma categoria profissional que contava com menos de 600 

trabalhadores em 1999 (SINDASP, 2017) contabiliza hoje, aproximadamente, 20 mil, entre 

agentes penitenciários contratados temporariamente e concursados. Apesar de observarmos a 

presença de um maior volume de agentes penitenciários contratados no Estado em relação aos 

servidores efetivos entre 2009 e 2014, verifica-se a inversão desse quadro, principalmente 

com a entrada de novos profissionais a partir de 2014, e o gradual término dos contratos, 

como ilustram a Tabela 1 e o Gráfico 3: 

 

Tabela 1 – Quantidade de agentes penitenciários por vínculo com a SEAP (2009-2017) 

Carreira 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20174 

ASP – Contratado 7956 10841 12181 11973 12624 10940 9381 9038 7526 

ASP – Efetivo 3258 3189 3132 3082 3055 5559 8591 8474 12349 

Total Geral 11214 14030 15313 15055 15679 16499 17972 17512 19875 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados disponibilizados pela SEAP em outubro de 2017 (SEAP, 2017). 

 

Gráfico 3 - Quantidade de agentes penitenciários por vínculo com a SEAP (2009-2017) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados disponibilizados pela SEAP em outubro de 2017 (SEAP, 2017). 

 

                                                           
4 O quantitativo de 2017 apresentado se refere ao mês de junho. 
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De acordo com o último concurso público para o provimento de vagas na carreira, 

realizado através do Edital SEPLAG/SEDS nº 08/2013, compõe a sexta e última etapa do 

processo, o Curso de Formação Técnico-Profissional (CFTP), de caráter classificatório e 

eliminatório (MINAS GERAIS, 2013). À época, o edital previa que caberia à Escola de 

Formação do Sistema de Defesa Social (EFES), diretamente ou por meio de convênio, a 

execução do curso, que ocorre em horário integral e com dedicação exclusiva. Atualmente, 

após o Decreto nº 47.087 de 23 de novembro de 2016 (MINAS GERAIS, 2016), essa 

atribuição é responsabilidade da Academia do Sistema Prisional. 

Com o objetivo de capacitar e avaliar os trabalhadores para o exercício das atribuições 

do cargo, a formação é realizada em horário integral – manhã e tarde – com total de 290 

horas/aula, compreendendo 208 horas de aulas teóricas e práticas, 72 horas de estágio 

supervisionado e 10 à disposição da direção de ensino. São requisitos para a aprovação do 

candidato: frequência mínima de 90% nas aulas teóricas e práticas, assim como obtenção de, 

no mínimo, 60% de aproveitamento em prova objetiva contemplando as disciplinas; e 100% 

de frequência no estágio supervisionado. 

A matriz curricular é dividida em 07 áreas temáticas e 28 disciplinas, sendo estas: 

 

Quadro 4 – Matriz Curricular do Curso de Formação Técnico-Profissional (2016) 

Área temática Disciplinas 
Carga 

Horária 

Carga 

Horária 

Total 

Desenvolvimento 

Interpessoal 

Ética e Cidadania 04 

18 Direitos Humanos 08 

Relações Humanas 06 

Cultura Jurídica 

Direito Administrativo 06 

46 

Direito Constitucional 06 

Direito Penal 12 

Lei de Execução Penal 08 

Legislação Institucional 10 

Legislação Jurídica Especial 04 

Saúde 
Drogas Psicotrópicas e Dependência Química 06 

10 
Biossegurança e Saúde no Sistema Prisional 04 

Linguagem e 

Informação 

Redação Oficial 04 
10 

Comunicação Operacional 06 

Gestão 

Introdução à Atividade de Inteligência Prisional 06 

54 

Sistema de Defesa Social 04 

Regulamento e Normas do Sistema Prisional 24 

Gestão em Ressocialização 06 

Gerenciamento de Crise 08 

Sistema de Informações Penitenciárias - INFOPEN 06 

Técnica 

Operacional 

Combate a Incêndio e Primeiros Socorros 12 

70 Técnicas de Manejo e Emprego do Bastão Tonfa 08 

Uso Diferenciado da Força 08 
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Técnicas de Algemação 08 

Defesa Pessoal 14 

Técnicas de Escolta 10 

Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo 10 

Atividades 

Complementares 

Estágio Supervisionado 72 
82 

À Disposição da Direção de Ensino 10 

Carga horária 290 

Fonte: Adaptado do Anexo A do regulamento do curso referente ao Edital SEPLAG/SEDS nº 08/2013 

(MINAS GERAIS, 2013). 

  

Ao observarmos a matriz curricular detalhada e o conteúdo programático de cada 

disciplina ofertada – disponível no regulamento (MINAS GERAIS, 2013) –, verifica-se a 

diversidade de temas que envolvem a formação desse profissional. Tendo em vista a carga 

horária total do curso, verifica-se o pequeno número de horas dedicadas à ressocialização do 

indivíduo privado de liberdade, assim como ocorre em temas de saúde, relações humanas e 

direitos humanos. Dessa forma, a ênfase está no âmbito jurídico e disciplinar. 

 De acordo com Figueiredo (2007), a estrutura dos cursos oferecidos ao longo do 

tempo para a formação dos agentes penitenciários mineiros adquiriu o viés das instituições 

que os ministraram durante algum tempo, ou seja: a Polícia Militar e a Polícia Civil. Segundo 

o autor, a Escola de Serviços Penitenciários do Estado de Minas Gerais – ESPEN, criada em 

1994, contou desde o princípio com a participação da Polícia Civil – para as abordagens 

pertinentes à legislação e à criminologia – e da Polícia Militar, para os treinamentos práticos 

de controle e manutenção da segurança. Tal percepção acompanha tanto a ênfase observada 

em nossa análise da matriz curricular, quanto a ‘maximização da segurança’ descrita por 

Oliveira (2017) e já mencionada neste trabalho. 

Até onde foi possível verificar na documentação disponível, o Curso de Formação 

Técnico-Profissional passou a constituir etapa obrigatória do concurso público para o cargo de 

agente penitenciário apenas a partir do Edital SEPLAG Nº 02/2004 (MINAS GERAIS, 2004), 

composto na época por 80 horas de Teoria Geral – ministrada pela Academia de Polícia Civil 

– ACADEPOL – e 116 horas de Práticas Penitenciárias, conduzidas pela própria Secretaria de 

Estado de Defesa Social (MINAS GERAIS, 2004). De acordo com Figueiredo (2007), os 

editais públicos para provimento de vagas na carreira nos anos de 2005 e 2007 seguiram o 

mesmo modelo do Edital SEPLAG Nº 02/2004. 

 Atualmente, além do Curso de Formação, é condição para que os agentes 

penitenciários possam portar arma de fogo a realização do Treinamento com Arma de Fogo – 



57 
 

 
 

TCAF, conduzido pela Academia do Sistema Prisional em parceria com a Polícia Militar 

(MINAS GERAIS, 2017). 

 

2.4.2 Trabalho do agente penitenciário 

 

 O que faz o agente penitenciário? Além da óbvia função socialmente conhecida de 

abrir e fechar cadeados e impedir que os presos deixem a prisão, a atividade desse profissional 

possui inúmeras facetas que a tornam mais complexa do que se pode imaginar. 

 A presente exposição sobre o trabalho do agente penitenciário não busca esgotar ou 

detalhar profundamente suas atividades, mas subsidiar um conhecimento básico acerca do seu 

papel no sistema prisional. Além disso, busca-se, principalmente, estabelecer um parâmetro 

de comparação entre o que se pode chamar de ‘trabalho habitual’ do agente penitenciários em 

unidades prisionais ‘tradicionais’ como os Centros de Remanejamento, os Presídios e 

Penitenciárias, e o trabalho desse profissional em um Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico. Esse aspecto será fundamental para a análise proposta nesta pesquisa. 

 Segundo o Art. 6º da Lei Estadual nº 14.695, de 30 de julho de 2003, que regulamenta 

a carreira, são atribuições do agente penitenciário: 

 

I - Garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais; 

II- exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados; III - 

desempenhar ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos 

penais, inclusive nas muralhas e guaritas que compõem suas edificações 

(MINAS GERAIS, 2003). 

 

O Edital SEPLAG/SEDS nº 08/2013, referente ao último concurso público realizado 

para provimento de vagas da carreira, amplia o quadro de atividades com maior detalhamento: 

 

garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos prisionais; 

desempenhar ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos 

prisionais, inclusive muralhas e guaritas, bem como em órgãos e locais 

vinculados ou de interesse do Sistema Prisional; exercer atividades de 

escolta e custódia de presos; executar operações de transporte escolta e 

custódia de presos em movimentações externas, bem como de transferências 

interestaduais ou entre unidades no interior do Estado; realizar buscas 

periódicas nas celas; realizar revistas nos familiares e visitantes dos presos; 

prestar segurança a profissionais diversos que fazem atendimentos 

especializados aos presos nas unidades prisionais; conduzir presos à 

presença de autoridades; adotar as medidas necessárias ao cumprimento dos 

alvarás de soltura, obedecidas as normas próprias; informar ao preso sobre 

seus direitos e deveres de conformidade com o Regulamento Disciplinar 
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Prisional - REDIPRI e demais normas vigentes; verificar sobre a necessidade 

de encaminhar presos a atendimentos especializados; entregar medicamentos 

aos presos, observada a prescrição médica; prestar assistência em situações 

de emergência: primeiros socorros, incêndios, transporte de enfermos, 

rebeliões, fugas e outras assemelhadas; preencher formulários, redigir e 

digitar relatórios e comunicações internas; participar de comissões de 

classificação e de disciplina, quando designado; exercer outras atividades 

que vierem a ser incorporadas ao cargo por força de dispositivos legais 

(MINAS GERAIS, 2013). 

 

De acordo com o ReNP (SEAP, 2016), verifica-se que o agente penitenciário pode 

atuar em áreas distintas, seja em unidades prisionais propriamente ditas ou em unidades 

administrativas da SEAP. De modo geral, buscamos esquematizar alguns destes postos de 

trabalho e suas atribuições: 

 

Quadro 5 – Áreas de atuação do agente penitenciário na SEAP 

Área de atuação Síntese da atribuição 

Diretoria de Segurança 
Executa e coordena as atividades de segurança interna e externa da unidade 

prisional, subsidiando o Diretor Geral do estabelecimento. 

Coordenador de Segurança 
Subordinado ao Diretor de Segurança, orienta e supervisiona as atividades da 

equipe de segurança interna e externa. 

Líder de Equipe 

Subordinado ao Coordenador de Segurança, atua como líder durante o plantão 

de sua equipe, controlando a movimentação de presos e a distribuição dos 

agentes nos diversos setores. 

Núcleo de Segurança 

Externa 

Contempla a atuação nas portarias de identificação, guaritas e muralhas, assim 

como a escolta externa de presos e demais postos que requeiram o uso de armas 

de fogo. 

Núcleo de Segurança 

Interna 

Contempla as atividades do agente no interior das unidades e pavilhões, como: 

movimentação de presos para atendimentos e atividades; algemação; vistoria 

das celas e demais ambientes; revista e contagem dos presos, assim como 

monitoramento do seu comportamento; vigilância e garantia da ordem no 

interior da unidade. 

Intendência 
Organização, controle, manutenção preventiva, limpeza e fiscalização de todos 

os equipamentos de segurança. 

Grupo de Intervenção 

Rápida – GIR 

Atua em casos de emergência como motins e rebeliões e situações que 

envolvam maior grau de complexidade.  O ingresso de agentes nessas equipes é 

realizado por meio de processo seletivo interno. 

Grupo de Escolta Tático 

Prisional – GETAP 

A escolta externa de presos é realizada, preferencialmente, por essas equipes, 

com agentes capacitados para o manuseio de equipamentos de segurança e 

armamentos. O ingresso de agentes nessas equipes é realizado por meio de 

processo seletivo interno. 

Comando de Operações 

Especiais – COPE 

Atua na escolta de presos de alta periculosidade e em intervenções táticas com 

a finalidade de manter a ordem em conflitos, motins e rebeliões. Se constitui 

como unidade isolada, em local e estrutura próprios. O ingresso de agentes 

nessa unidade é realizado por meio de processo seletivo interno. 

Canil Central e Regionais 
São agentes que atuam como adestradores, tratadores e condutores de cães 

empregados em operações internas e externas nas unidades prisionais. 

Núcleo Central e Regionais 

de Vídeo Monitoramento 

Contempla o monitoramento, armazenamento e controle de imagens capturadas 

por câmeras de segurança nas unidades prisionais. 

 Fonte: Elaborado pelo autor com base no ReNP (SEAP, 2016).  
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A princípio, verifica-se que a atuação do agente penitenciário no sistema prisional vai 

muito além do gesto de vigiar presos e abrir ou trancar celas, e pode ser muito diversificada 

de acordo com o território, estrutura física da unidade prisional, quantidade de presos, 

recursos humanos e físicos disponíveis e utilizados, assim como a formação exigida e a forma 

de ingresso. Cabe ainda mencionar que o Regulamento de Normas e Procedimentos em seu 

Art.º 205 (SEAP, 2016) define, ao todo, 46 atribuições ao agente penitenciário. Nessa 

perspectiva, procuramos apenas esquematizar o que acreditamos configurar um panorama da 

atividade desse profissional. 

 Ao analisarmos a nossa prática na SEAP, observamos ainda que o agente 

penitenciário está presente também em setores administrativos, atuando em áreas de 

informação e inteligência do sistema prisional, e em setores que atuam como referências 

técnicas para as unidades prisionais do estado ou como gestores. 

Dessa forma, é difícil resumir ou simplificar o trabalho desse profissional no sistema 

penitenciário, afinal, basta imaginar que temos 20 mil profissionais com formações distintas e 

tempos de atuação variados distribuídos em mais de 200 estabelecimentos penais por todo o 

território mineiro. 

Todavia, pode-se afirmar que, dentre os diversos procedimentos citados nos 

instrumentos legais e regulamentos, a atividade do ASP não se dedica diretamente à 

ressocialização do indivíduo privado de liberdade. Verifica-se, como disposto no ReNP 

(2016), que cabe ao agente penitenciário executar e promover as ações de segurança com o 

objetivo de garantir o acesso do preso às atividades voltadas ao processo de ressocialização. 

Isto posto, não é previsto que o agente execute a ressocialização, mas que forneça os meios e 

condições para que ela seja promovida por outros profissionais. 

Seria ingenuidade afirmar que isso, por si só, atesta que o agente penitenciário não é 

responsável pela ressocialização prevista na LEP (BRASIL, 1984) ou mesmo denunciar, 

como vimos em sua matriz curricular de formação (MINAS GERAIS, 2013), que esse 

trabalhador não é capacitado para isso. Obviamente, garantir os meios para que a recuperação 

moral aconteça é também participar do processo de ressocialização. Contudo, o que já 

podemos indicar, apenas ao analisar os documentos disponíveis, é que a ênfase na segurança, 

na disciplina e na vigilância é inquestionável. Por ora, trata-se apenas de uma constatação, 

sem que ainda problematizemos esta particularidade. A seguir, tratamos de elementos já 

observados em algumas pesquisas anteriores sobre o trabalho do agente penitenciário. 
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2.4.3 Aspectos observados em pesquisas sobre o trabalho do agente 

 

Para Lourenço (2010), os agentes são pouco conhecidos e compreendidos, sendo 

vistos comumente como parte de um problema, assim como a população presa. Moraes (2013) 

destaca a prisão como um espaço de segregação e isolamento de indivíduos que supostamente 

transgrediram as leis vigentes, ressaltando que a prisão costuma ser vista como espaço 

habitado por pessoas moralmente reprováveis, sob uma visão superficial da transgressão da 

lei. Para Barros e Amaral (2016), as prisões se configuram em depósitos do que deve ser 

escondido e esquecido, demarcados “pelos muros que supostamente separariam o bem e o 

mal, o puro do impuro” (BARROS; AMARAL, 2016, p.60). Os ASP, enquanto personagens 

de uma instituição encarada de forma depreciativa costumam ser vistos pela sociedade como 

semelhantes aos detentos, ou seja, indivíduos suspeitos, excluídos, que merecem pouco 

crédito e dados à marginalidade (OLIVEIRA; RIBEIRO; BASTOS, 2015; BARCINSKI et al, 

2014; MORAES, 2013; LOURENÇO, 2010).  

Segundo Moraes (2013), essa generalização traz prejuízos à identidade do ASP, 

contribuindo tanto para que o agente não tenha orgulho de sua profissão como esconda sua 

condição da sociedade (MORAES, 2013), efeito observado também por Oliveira, Ribeiro e 

Bastos (2015) quando à percepção de uma imagem negativa da categoria perante a sociedade 

e discriminação em razão do trabalho. Ao ter como objeto e ambiente de trabalho o que 

Lhuilier (2014b) denomina como o ‘negativo psicossocial’, ou seja, uma espécie de extrato 

negativo da sociedade, o ofício dos agentes de segurança penitenciários pode ser inserido 

entre as atividades indesejáveis e, por isso mesmo, recolhido aos bastidores do cenário social.  

Os ASP possuem, como situação laboral, um ambiente de prestígio quase nulo e 

carente de atenção, por parte da opinião pública (FIGUEIRÓ, 2015; KALINSKY, 2007). Para 

Kalinsky (2007), é importante observar como o interesse público só se detém sobre as 

condições de vida dos presos e as condições de trabalho dos agentes penitenciários quando 

ocorrem episódios que chamem a atenção dos meios de comunicação e representem alguma 

ameaça à segurança pública. É possível verificar como a opinião pública relega as prisões – os 

presos e os trabalhadores - à sua condição de invisibilidade assim que uma determinada 

normalidade social é reestabelecida, fato também observado por Figueiró (2015), ao ressaltar 

que a população presa ocupa um lugar de esquecimento na sociedade.  

Ao afirmar a predominância de estudos sobre as pessoas privadas de liberdade, em 

detrimento de pesquisas envolvendo os trabalhadores do sistema prisional, Roseira (2015) 
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considera que “o silêncio que emana da ausência da figura do guarda nos estudos prisionais é 

reflexo do mesmo silenciamento de que a prisão é vítima perante a sociedade” (ROSEIRA, 

2015, p.2). 

Neste ambiente excluído socialmente, os agentes vivenciam cotidianamente ligações 

sociais peculiares com os presos (SOUZA; RUMIN, 2010), governando comportamentos e 

tendo seus comportamentos governados pela população carcerária (DIAS, 2014). Nessa 

perspectiva, pode-se dizer da ‘inversão do panóptico’ observada anteriormente, ou seja, a 

inversão de poder na relação entre autoridades e custodiados (OLIVEIRA, 2011), onde 

agentes penitenciários se sentem dominados e vigiados pelos presos, não o contrário. 

Ao discutir o fenômeno conhecido como prisionização, ou seja, a assimilação da 

cultura prisional, formal e informal, pelos indivíduos ali inseridos, Lobosco (2011) afirma que 

tanto os encarcerados como os funcionários da estrutura prisional estão sujeitos aos seus 

efeitos. A prisionização pode ser caracterizada pela adoção, em graus variados, dos modos de 

pensar, hábitos e costumes do ambiente prisional, tendo como alguns de seus elementos a 

dependência total da instituição quanto às necessidades de vestuário e alimentação, por 

exemplo, assim como a restrição do espaço e do convívio. Lobosco (2011) considera como 

seus principais efeitos a desestruturação da personalidade do sujeito recluso e o desajuste ao 

convívio social, ou ainda a dessocialização em relação à vida externa à instituição 

(LOBOSCO, 2011). Nesse sentido, os ASP estariam também sujeitos a incorporar 

inevitavelmente o clima de tensão e conflito deste ambiente (LOBOSCO, 2011; SILVEIRA, 

2009; SANTOS, 2007; MORAES, 2005).  

Ao estudar agentes penitenciários de Salvador, Brasil, Fernandes et al (2002) 

identificam, por parte dos agentes, em seu dia a dia: preocupações com a segurança e 

possibilidade de rebeliões, além de estratégias para manter o trabalho funcionando, mas que 

poderiam implicar em sobrecarga psíquica, frente à impossibilidade de realizar o trabalho 

prescrito. Tais resultados nos remetem aos dados observados por Lopes (2002) em São Paulo, 

ao apontar que muitos agentes apresentam, ao longo do tempo, alterações comportamentais, 

tendo como um dos principais motivos de afastamento questões ligadas à saúde mental. Nessa 

perspectiva, Moraes (2013) enfatiza os índices alarmantes de distúrbios psiquiátricos entre os 

agentes prisionais e a existência de um permanente estado de alerta, em sua situação de 

trabalho, no estado do Paraná. Tal estado produziria um aguçamento sensorial, necessário, 

tanto à vigilância como facilitador de seu desgaste psíquico (MORAES, 2013). No estado do 

Rio de Janeiro, Brasil, Vasconcelos (2000) ressalta, além da falta de uma política adequada de 
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treinamento, a recorrência de um contexto precário de trabalho, no qual a distância entre o 

trabalho prescrito e real suscita medo e apreensão, exigindo dos agentes improvisos em suas 

atividades rotineiras. 

No estado de São Paulo, Brasil, Rumin et al (2011) relatam o temor dos agentes em 

relação à segurança, à contaminação do espaço fora do trabalho e ao esvaziamento do sentido 

da atividade, além da manifestação frequente de fenômenos psicossomáticos, ou seja, a 

transferência do sofrimento mental para o corpo (RUMIN et al, 2011). Rumin (2006) constata 

que, como “não bastasse trabalhar num local tão turbulento e amedrontador, os trabalhadores 

ainda devem executar as funções de controle à violência e manter a disciplina dos corpos” 

(RUMIN, 2006, p.578). Apesar de o discurso atual do sistema prisional envolver amplamente 

a ressocialização do preso, Souza e Rumin (2010) afirmam que esta proposta se esvazia na 

predominância da ação da vigilância e, consequentemente, o ASP, ao não perceber o produto 

de seu trabalho como algo de valor e digno de reconhecimento, vive a impotência de não se 

reconhecer no produto de sua atividade.  

Duarte (2010) ressalta o ASP como figura de contato direto com o detento, executando 

um trabalho difícil e desgastante ao “promover a segurança e garantir os direitos humanos de 

uma massa carcerária” (DUARTE, 2010, p.23). O autor conclui que o ambiente prisional 

precipita seus trabalhadores a um esgotamento, pois o ASP, ao vivenciar a exclusão social e o 

desprestígio profissional, perde a real noção da importância de sua atividade.  

É importante salientar que, ao buscarmos estudos brasileiros que abordassem 

especificamente a atividade dos agentes penitenciários em um manicômio judiciário, apenas 

uma pesquisa foi localizada, até dezembro de 2017. Em estudo realizado por Dantas e Chaves 

(2007) com guardas prisionais do HCTP de Sergipe, e que buscou conhecer a representação 

dos agentes sobre o Hospital de Custódia, foi observada a falta de capacitação direcionada à 

atuação dos agentes no trabalho do HCTP. Além disso, a presença da ambiguidade do modelo 

institucional foi verificada na fala dos entrevistados, no que se refere à contradição verificada 

na função de tratar, cuidar, e, ao mesmo tempo, controlar, corrigir e punir.  

Ademais, a distância entre a teoria de tratar e reinserir socialmente, e a prática 

marcada por carências físicas e estruturais, indica a ambivalência do papel exercido pelos 

guardas. A pesquisa de Dantas e Chaves (2007) indicou ainda a representação dos riscos da 

atividade observados nas falas dos guardas prisionais entrevistados, vinculada, nesse caso, ao 

estigma do louco infrator e sua agressividade. Entretanto, os autores indicam também uma 
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espécie de envolvimento afetivo dos guardas prisionais com os presos custodiados como parte 

de sua atividade. 

Ao refletir sobre os estudos consultados percebe-se, de modo geral, a influência do 

ambiente prisional, da identidade profissional e da natureza conflituosa do trabalho na 

experiência de trabalho desses indivíduos. 

No próximo capítulo, abordamos a origem do manicômio judiciário, instituição 

marcada pela superposição da prisão e do hospital psiquiátrico, e discutimos alguns dos 

aspectos envolvidos em seu funcionamento e existência. 
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3 HOSPITAIS DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO 

 

3.1 História da loucura e origem dos manicômios 

 

Para que possamos compreender a atual forma de a sociedade lidar com a loucura, a 

existência dos manicômios e, particularmente, a criação e a manutenção dos manicômios 

judiciários, é necessário resgatar alguns aspectos históricos, muitos os quais se misturam, em 

natureza e objetivo, com a origem das prisões discutida anteriormente. 

Em "A história da loucura na idade clássica”, Foucault (1972) discute como a 

experiência do mundo ocidental com a loucura, particularmente do continente europeu, se 

modificou ao longo do tempo. O autor ilustra como a loucura passou de elemento e saber 

obscuro, trágico, inacessível e desconhecido, por meio da análise da literatura e da arte, 

medida da razão e da verdade, ao aspecto visível e presente na atmosfera social ainda nos 

séculos XVI e XVII, objeto ambíguo de confronto entre uma compreensão trágica – a sombria 

desordem - e uma consciência crítica – o universo moral. Entretanto, a partir do século XVII, 

a loucura será silenciada e colocada numa região de exclusão, como “condição de 

impossibilidade do pensamento” (FOUCAULT, 1972, p.53), vinculada a instituições de 

internação, como a um local ao qual naturalmente pertencia.  

Ao resgatar o processo de desaparecimento da lepra no fim da Idade Média e início da 

era clássica, Foucault (1972), tomando como referência o decreto de fundação do hospital 

geral de Paris em 1656, menciona a criação de hospitais gerais em todo o território francês, 

destinados aos pobres e miseráveis, instituições com fins de assistência e repressão, mantidas 

por uma ordem burguesa, monarca e religiosa, numa lógica econômica e social, entre o desejo 

de caridade e punição. Para o autor, diferente da lógica médica dos antigos leprosários, agora 

“o gesto que aprisiona não é mais simples: também ele tem significações políticas, sociais, 

religiosas, econômicas, morais” (FOUCAULT, 1972, p.61).  

O início de um período marcado pela grande internação tem dimensões europeias e 

relaciona-se diretamente com a mudança na reação da sociedade à miséria. A pobreza e 

vagabundagem, antes vinculadas a uma experiência religiosa e à vontade divina do castigo, 

tornam-se moralmente condenáveis, lugar de culpa e obstáculos à ordem pública. Valora-se 

eticamente o bom e o mau pobre, o que aceita e o que não aceita assistência, ao que cabe a 

repressão e ao que cabe a ajuda. A loucura também ingressa nessa valoração moral e 

condenação da ociosidade. O louco, antes presente na paisagem social como pertencente a um 
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mundo desconhecido e vinculado ao grupo de pobres e miseráveis dignos de caridade cristã, 

estará então apropriado pelos muros do hospital e “será excluído porque vem daqui mesmo, e 

porque seu lugar é entre os pobres, os miseráveis, os vagabundos” (FOUCAULT, 1972, p.72). 

De acordo com Foucault (1972), esse gesto de segregação não se limitará a isolar o 

desconhecido, mas a criá-lo, alterando uma paisagem já conhecida na sociedade, mas 

fazendo-a ainda bizarra e irreconhecível, um gesto criador de alienação.  

No sentido de sua origem e função, podemos observar aqui similaridades no processo 

de constituição de casas de detenção ou correção, hospitais e prisões, no isolamento como 

medida de exclusão, saneamento e colocação dos vagabundos, uma reação econômica e social 

ao crescimento da pobreza em momentos de crise. Uma espécie de proteção social e utilização 

de um contingente populacional, ora improdutivo, como força de trabalho controlada e 

administrada para a prosperidade de todos. Ao mencionar a obrigatoriedade do trabalho nas 

instituições de internação do século XVII, Foucault (1972) aponta o surgimento de uma 

condenação ética da ociosidade e de um “poder ético de divisão que lhe permite rejeitar, como 

num outro mundo, todas as formas da inutilidade social” (FOUCAULT, 1972, p.84), uma 

massa indiferenciada com o mesmo destino. Para o autor, a prática da internação, assumida 

principalmente no século XVII e XVIII, representa um ponto decisivo na história da loucura, 

ou seja, “o momento em que a loucura é percebida no horizonte social da pobreza, da 

incapacidade para o trabalho” (FOUCAULT, 1972, p.89) e da inviabilidade de integração ao 

coletivo, tomando o contorno de um problema social. 

Na lógica da punição e da correção, a internação tornará possível o exercício de 

tratamentos que circulam entre o remédio e o castigo, entre fazer o bem ao fazer o mal, na 

cura dos corpos e na purificação moral, o que Foucault (1972) considera um estranho 

parentesco entre a medicina e a moral no caminho que conduzirá o indivíduo de volta à 

verdade. Para o autor, a obsessão em se constituir uma semelhança negativa entre o louco e o 

animal, percebendo no caráter inumano o espaço natural da loucura, “constitui o elemento 

imaginário do qual nasceram todas as práticas do internamento e os aspectos mais estranhos 

de sua selvageria” (FOUCAULT, 1972, p.171). Ao discutir os motivos para as internações 

nesse período, Foucault (1972) aponta como desvios sexuais e familiares, blasfêmias e 

profanações, desordens da razão e do coração, magia e feitiçaria, e demais condutas sociais 

condenadas foram agrupadas, durante dois séculos, em torno do que seria reconhecido 

futuramente como insanidade ou desatino, implicitamente vinculada ao conhecimento 

científico que temos acerca da loucura, “signos que se tornariam, a partir da psiquiatria do 
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século XIX, os sintomas inequívocos da doença” (FOUCAULT, 1972, p.111). A grande 

internação, como Foucault (1972) a denomina, possibilita objetivar e materializar a loucura, 

ao estabelecer-se “um domínio limitado onde todos podem reconhecê-la e denunciá-la” 

(FOUCAULT, 1972, p.118), tomando-a como objeto de conhecimento. Para o autor, a 

consciência e a experiência da loucura no período clássico se constituíram em uma esfera 

jurídica, médica e social, entre as capacidades do sujeito de direito, a restrição da liberdade 

civil, a irresponsabilidade e incapacidade, e o que define o normal e o anormal, o sadio e o 

doente, a exclusão moral e ética de um “estranho à semelhança fraterna dos homens entre si” 

(FOUCAULT, 1972, p.150). Essa dupla experiência servirá como pano de fundo para a 

constituição de uma ciência das doenças mentais e da psicopatologia como a conhecemos. 

Na Idade Clássica, teoria e prática, no tratamento da loucura, estiveram 

frequentemente desvinculadas. O internamento, em sua origem, não está vinculado ao 

domínio da medicina e da cura, mas da correção, e a alienação está entregue “a todo um 

mundo de práticas extra médicas, tão bem aceitas, tão sólidas em sua tradição, que se impõem 

de modo natural aos próprios médicos” (FOUCAULT, 1972, p.339). Entretanto, é a partir do 

século XVIII que a noção de cura e o saber de uma experiência concreta entre doença e 

tratamento, entre médico e doente, começarão a se consolidar.  

No fim do século XVIII, Foucault (1972) aponta o surgimento de um medo social e 

moral envolvendo os espaços físicos destinados aos loucos, aos doentes, aos criminosos e aos 

indesejados. A loucura volta a se tornar uma ameaça no imaginário do homem razoável. O 

mal que se acreditava ter isolado no confinamento, surge agora como ameaça de contágio nas 

cidades na forma de doenças vinculadas ao ar corrompido de hospitais, prisões e casas de 

correção. A medicina, nesse contexto, encontra um de seus primeiros mecanismos de 

vinculação ao mundo da loucura, quando o médico é convocado “como um guardião, a fim de 

proteger os outros do perigo confuso que transpirava através dos muros do internamento” 

(FOUCAULT, 1972, p.392). Para Foucault (1972), o que se observa é “a redução da 

experiência clássica do desatino a uma percepção estritamente moral da loucura” 

(FOUCAULT, 1972, p.374), mudança que servirá de base para as concepções científicas do 

século XIX. Da concepção clássica pela qual o homem louco cai em erro e perde a verdade, 

lhe escapando as leis do mundo à sua volta, a passagem do século XVIII para o século XIX 

traz a noção de que o homem louco perde agora a sua própria verdade, fugindo-lhe a sua 

essência, estando alienado, sendo outro que não ele mesmo. 
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Sobre a origem de locais destinados especialmente aos loucos, Foucault (1972) 

assinala o surgimento de uma série de casas para recebê-los exclusivamente ainda no século 

XVIII, fenômeno que pode ser observado por todo o continente europeu, ainda que 

desvinculado do conjunto de teorias que exigiriam um estatuto médico ao louco, como um 

doente a ser tratado. Para o autor, poderia se dizer de uma nova exclusão no interior de outra 

previamente realizada, antes ilustrada pela grande internação operada desde o século XVII, 

exclusão que agora isolará a loucura em seu espaço próprio. Para Foucault (1972), será essa 

delimitação de um local próprio para a loucura que possibilitará que ela fale, que seja 

conhecida em sua diferença, resultado paradoxal de sua segregação. Essa mudança que se 

opera na consciência e na prática da loucura, entretanto, ocorre lentamente e principalmente 

no interior dos muros, através de mudanças imperceptíveis, distantes de qualquer 

aprimoramento científico ou movimento humanitário. Entre mudanças sociais, econômicas, 

políticas e filosóficas, a noção moderna de loucura pouco a pouco se formou.  

O período de internações em massa entra em declínio por uma série de fatores 

econômicos e sociais no fim do século XVIII, apresentando-se como medida insuficiente no 

combate à miséria e contraproducente ao crescimento da riqueza, no entanto, de acordo com 

Foucault (1972), o espaço do internamento ainda se mantém vinculado definitivamente ao 

criminoso e ao louco. Todavia, observa-se uma mudança na figura do internamento, antes 

mesmo da criação dos asilos para loucos, propriamente ditos. A liberdade restrita assume um 

valor terapêutico e o internamento torna-se lugar de cura a ser ocupado, nas décadas 

seguintes, pela prática médica. Para Foucault (1972), esse espaço representa uma súbita 

harmonia no tratamento social dedicado ao louco, uma vez que assume tanto a assistência pela 

cura e a contenção das doenças, como representa a proteção da sociedade contra os perigos da 

loucura na paisagem comum. Em suma, um lugar de manifestação da loucura em suas 

verdades e espaço de cura. A partir daí, a loucura “se torna forma olhada, coisa investida pela 

linguagem, realidade que se conhece; torna-se objeto” (FOUCAULT, 1972, p.484) e 

estabelece-se um desequilíbrio irreversível entre ela e a razão. Para Foucault (1972), na 

objetivação da loucura presente no positivismo psiquiátrico, reconhece-se “certa maneira de 

desprender-se dela, de antecipadamente isolar-se de seus perigos e de seus prestígios, um 

certo modo de não ser louco” (FOUCAULT, 1972, p.501). 

Ao citar as experiências de Pinel e Tuke, na França e Inglaterra, respectivamente, 

consideradas um marco essencial na história da loucura e na criação de hospitais para os 

alienados, Foucault (1972) ressalta como a ciência das doenças mentais que se desenvolve nos 
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asilos do século XIX gira em torno da observação e da classificação, da vigilância e do 

julgamento. Para Foucault (1972), o asilo do positivismo não será apenas um espaço de 

observação e tratamento, mas local de se acusar, julgar e condenar o louco, aprisionando-o 

num universo moral. Na passagem do século XVIII para o século XIX, o espaço dedicado aos 

loucos se transformará em um espaço médico. Segundo Pessotti (2006), “o século XIX foi a 

época de maior florescimento da teoria e da terapêutica da loucura” (PESSOTTI, 2006, p.113) 

e a emergente psiquiatria do período buscou, principalmente através da observação dos 

sintomas e do exame clínico, causas e lesões orgânicas para as doenças que habitavam os 

manicômios, agora em ampla proliferação. O aparato institucional possibilitou, ao longo do 

século XIX e início do século XX, o desenvolvimento de um conhecimento médico e 

científico que identifica, classifica, organiza, sistematiza e interpreta a loucura. 

No Brasil, Carrara (1998) ressalta como a transição de uma administração vinculada 

ao poder religioso – principalmente na figura das Santas Casas de Misericórdia – para uma 

administração médica da assistência aos loucos, entre os anos 1880 e 1890, no Hospício 

Nacional de Alienados, criado em 1852 no Rio de Janeiro, pode ser considerada um marco na 

medicalização da questão no país. Segundo Azevedo (2014), o Estado brasileiro apoiou e 

organizou, assim como nos países europeus, no século XIX, “campanhas de moralização e 

higienização da população, através da ação conjunta dirigida pela assistência social, pela 

medicina e filantropia” (AZEVEDO, 2014, p.39).  

Para Gonçalves e Goulart (2015), pode-se considerar o Decreto federal nº 1.132 de 22 

de dezembro de 1903, como marco na reorganização e regulamentação da assistência aos 

alienados no país. De acordo com Azevedo (2014), a assistência aos alienados em Minas 

Gerais, seguindo o trâmite nacional, foi criada e regulamentada entre 1900 e 1903, e pode ser 

ilustrada pela instalação do manicômio de Barbacena em outubro de 1903. O estabelecimento, 

popularmente conhecido posteriormente como Hospital Colônia, seria palco, principalmente a 

partir de 1930, do futuro ‘holocausto brasileiro’ descrito por Arbex (2013), o destino de 

pobres, negros, mendigos, pessoas sem documentos e todos os tipos indesejados socialmente, 

abrigo precário e desumano de milhares de pessoas, responsável por pelo menos 60 mil 

mortes e considerado um dos maiores hospícios do Brasil. 

Remetendo-nos às grandes internações descritas por Foucault (1972), Arbex (2013) 

descreve uma das experiências que contribuirá com uma espécie de fama ao município de 

Barbacena como ‘a cidade dos loucos’. Segundo Azevedo (2014), entre os anos 1903 e 1930, 

será verificado, em âmbito nacional, o surgimento de diversas clínicas particulares de saúde 
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mental diante da superlotação dos hospitais públicos e da crescente demanda por internações, 

além do interesse em suprir as precariedades e deficiências dos estabelecimentos públicos. No 

fim da década de 1920, surgirá em Barbacena o manicômio judiciário – onde situamos nossa 

investigação –, estabelecimento diverso do Hospital Colônia, dedicado ao acolhimento 

compulsório dos chamados ‘loucos criminosos’.  

Ainda de acordo com Azevedo (2014), o Brasil vivencia um crescimento dos leitos 

psiquiátricos entre a década de 1940 e 1960, e o Hospital Colônia torna-se um dos principais 

hospitais psiquiátricos do país nesse período. A partir da segunda metade do século XX, no 

entanto, será observado um movimento político e social que trará mudanças profundas no 

modelo de tratamento da loucura no Brasil, em resposta ao longo período marcado pela 

proliferação do modelo asilar e criação de manicômios. Também conhecida como ‘luta 

antimanicomial’, cujos muitos episódios se passam dentro e fora dos muros de Barbacena, o 

movimento da reforma psiquiátrica “surge em meio à crise do modelo de assistência centrado 

no processo de institucionalização do louco” (AZEVEDO, 2014, p.25) e gera inúmeros 

questionamentos às entidades responsáveis pelos serviços de saúde mental no país e às 

instituições psiquiátricas no fim da década de 1970 e ao longo da década de 1980. Com base 

em registros jornalísticos e denúncias ao que ocorria por trás dos muros do Hospital Colônia, 

Barbacena torna-se protagonista de inúmeras críticas nas décadas de 1960, 1970 e 1980. 

Com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), regulamentado pela Lei federal n. 8.080 de 19 de setembro de 1990 (BRASIL, 

1990), e demais iniciativas que fomentavam a reestruturação da assistência psiquiátrica no 

Brasil, começam a surgir, na década de 90, os primeiros serviços substitutivos ao modelo 

hospitalar (AZEVEDO, 2014). Em 2001, é promulgada a Lei federal n.10.216 (BRASIL, 

2001), que dispõe sobre os direitos das pessoas com sofrimento mental e redireciona o 

modelo de assistência em saúde mental. Desde então, entre iniciativas da sociedade civil e de 

atores governamentais, a organização e a disposição da política de saúde mental vêm 

somando aprimoramentos no sentido de substituição dos manicômios por alternativas 

terapêuticas, mas também ameaças, uma vez objeto de interesses econômicos, políticos, 

sociais e científicos, por vezes conflitantes.  

Mais de quinze anos após a promulgação da lei da reforma psiquiátrica, como é 

conhecida, verifica-se o desenvolvimento de políticas e dispositivos substitutivos em saúde 

mental que sustentam uma nova lógica de prevenção, tratamento e reinserção social no país 

(DANTAS e CHAVES, 2007; AZEVEDO, 2014; CFP, 2016). Dentre eles, podemos citar os 
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Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e as 

Unidades de Acolhimento (UA), assim como a manutenção de leitos de saúde mental em 

hospitais gerais, todos esses componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída 

através da Portaria nº 3088 de 23 de dezembro de 2011. 

Entretanto, observa-se a exclusão dos manicômios judiciários dos princípios da 

reforma psiquiátrica e a resistência aos modelos alternativos de tratamento, principalmente no 

que tange à extinção progressiva dos leitos psiquiátricos e a criação de serviços substitutivos, 

fora dos muros dos hospitais. De acordo com Diniz e Brito (2016), os HCTP “tiveram, na 

década de 2000, o maior crescimento em 90 anos de história: de 2000 a 2010, foi construído 

1/4 dos manicômios judiciários brasileiros” (DINIZ; BRITO, 2016, p.114). Em duas 

publicações recentes do Conselho Federal de Psicologia, denunciam-se, de modo geral, as 

condições precárias dos HCTP e alas psiquiátricas no território brasileiro e discute-se o atual 

quadro de violação de direitos, inadequação dos estabelecimentos, abandono pela 

administração pública e desrespeito à política nacional de saúde mental. Ambas buscam 

produzir “perguntas e respostas capazes de orientar a desconstrução urgente e necessária dos 

manicômios judiciários e da lógica penal-manicomial que os mantêm de pé” (CFP, 2016).  

Assim como indica o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP, 

2013), o cumprimento de medidas de segurança nos hospitais de custódia do país 

frequentemente se transforma em prisões perpétuas, considerando a aliança entre descaso, 

abandono, falta de estrutura, ausência de consenso jurídico e carência de uma rede de 

dispositivos substitutivos. Apesar de verificarmos a existência de alternativas como o 

Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário – PAI-PJ, do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais e o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator – PAI-LI, da Secretaria de 

Estado de Saúde de Goiás, tais iniciativas se configuram ainda como exceções. 

No item seguinte, procuramos detalhar a origem dos manicômios judiciários e discutir 

a sua existência, a sua função e a sua permanência após tantas transformações ocorridas nos 

pensamentos e práticas, desde o seu surgimento no início do século XX no Brasil. 

 

3.2 Manicômios judiciários e o “louco criminoso” 

 

Em nosso estudo, buscamos compreender a atividade de Agentes de Segurança 

Penitenciários inseridos em um Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, também 

conhecido como manicômio judiciário, estabelecimento destinado a receber os indivíduos 
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inimputáveis ou semi-imputáveis. Portanto, devemos nos remeter à origem dessas 

instituições, sua construção social, sua natureza, função e razão de existência. Afinal, que 

contingências favorecem o surgimento da figura do louco criminoso e a consequente demanda 

por um estabelecimento dedicado a ele? Como se determinam as distinções de culpa ou 

inocência e como os aparelhos jurídicos, policiais e médicos se articulam para lidar com essa 

questão? 

De acordo com Carrara (2010), o primeiro país a construir um estabelecimento 

destinado particularmente aos loucos criminosos foi a Inglaterra, em 1863, existindo também 

nos Estados Unidos e na França anexos dedicados, em alguns presídios, à reclusão e ao 

tratamento dessas pessoas. No Brasil, o código penal de 1890 previa que os criminosos loucos 

não eram penalmente responsáveis, e que deveriam, portanto, ser entregues às suas famílias 

ou internados em hospícios, de acordo com a decisão do juiz responsável (CARRARA, 2010). 

Foi também nesse período que surgiram os primeiros trabalhos brasileiros sobre o tema.  

Como já foi descrito, a experiência em torno da loucura e do crime, ainda que como 

temas isolados, se modificou consideravelmente nos séculos XIX e XX (FOUCAULT, 1972; 

2014), e as suas fundamentações científicas, políticas e sociais, e subsequentes implicações 

práticas, permanecem como objeto de discussão nos tempos atuais. Segundo Carrara (1998), o 

fim do século XIX e o início do século XX apresentam, como elemento característico, o 

amplo surgimento de discussões teóricas em torno do crime e dos criminosos, fenômeno 

observado em vários países ocidentais, como também é apontado por Foucault (2014) e 

Figueiró (2015). Em meio à expansão demográfica nas grandes cidades e aos processos 

crescentes de urbanização e industrialização no período, as tensões sociais se acentuam e, 

conforme observamos anteriormente, a prisão se solidifica como mecanismo punitivo 

predominante em nossa sociedade (FOUCAULT, 2014), um símbolo dos mecanismos 

disciplinares que contemplarão todo o corpo social.  

Para Carrara (1998), a criação de uma delinquência demarcada e fechada na sociedade, 

fruto da proliferação das prisões e seus respectivos mecanismos punitivos, contribui para que 

o crime se organize e se especialize, e se comece a “desenhar para o criminoso uma trajetória 

social sem retorno” (CARRARA, 1998, p.64), realidade que será decisiva para a construção 

de um arcabouço científico que concebe o criminoso como um ‘tipo natural’, biológico e 

determinado. De acordo com o autor, as reflexões e práticas em torno do crime neste período, 

carregadas por um espírito filosófico e político, buscavam “consolidar uma nova concepção 

do homem e de sua relação com a sociedade, amplamente ancorada em formulações 
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positivistas e cientificistas” (CARRARA, 1998, p.66). Ao considerar a natureza moral e social 

do tratamento dado à loucura, principalmente a partir do século XIX, como observa Foucault 

(1972), é possível compreender uma das origens da inserção do saber médico nos tribunais. 

Segundo Carrara (1998), ações criminosas moralmente inaceitáveis e motivações 

incompreensíveis, de um lado, e indivíduos que não se encaixavam facilmente nos quadros 

classificatórios da loucura da época, de outro, comprometiam o funcionamento de uma 

máquina judiciária racional e contribuíam para que houvesse um clamor por interpretações 

médicas e biológicas de tais subversões enigmáticas. Para o autor, “foi através de tais casos 

que se desenvolveu uma primeira reflexão sobre a relação entre crime e loucura” 

(CARRARA, 1998, p.71) e pode-se buscá-las principalmente no campo da psiquiatria, da 

antropologia criminal e do direito penal. 

Como aponta Foucault (1972), na experiência clássica da alienação observa-se uma 

associação entre loucura e maldade, sendo que “não há exclusão entre loucura e crime, mas 

sim uma implicação que os une” (FOUCAULT, 1972, p.154), caracterizada tantas vezes pelo 

furor e violência mencionados nos registros de internamento dos doentes. Ao abordar um 

julgamento realizado na França em 1792, Foucault (1972) discute como o parentesco entre o 

crime e a loucura passa a estar presente no discurso público em torno da violência, quando, 

“pela primeira vez, o grande debate entre crime e alienação vinha à plena luz do dia, e a 

consciência pública tentava traçar o limite entre a condição psicológica e a responsabilidade 

criminal” (FOUCAULT, 1972, p.494). O parentesco já observado nas práticas do 

internamento nos séculos XVII e XVIII torna-se objeto da ciência psicológica que se deterá 

sobre a verdade do homem, sob a influência dos costumes e da moral, do cotidiano das 

paixões e do crime. Para Carrara (1998), a noção de que a maldade do homem estaria visível 

em seu corpo e seria parte de sua natureza é antiga, e devemos ter em mente essa percepção 

ao estudarmos a construção de saberes e práticas decisivas em torno dos loucos e dos 

criminosos no decorrer da história. 

Com o surgimento de novas categorias médicas no século XIX, como a monomania e 

a degeneração, ocorre certa desvinculação entre a racionalidade e a normalidade como 

critérios de diagnóstico da alienação mental, e a loucura torna-se também algo invisível, 

imprevisível e perigoso, já que, também nos homens ditos normais, ela poderia estar inserida 

e, de certa forma, adormecida, como condição permanente e hereditária. Ao explicar atos 

isolados de homens normais, abranger condutas excêntricas e transgressões morais, até então, 

incompreensíveis para o restante da sociedade, a tendência de “se conceber o louco mais 
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como um tipo humano específico do que um indivíduo afetado por uma situação doentia” 

(CARRARA, 1998, p.84) torna-se significativa e o crime pode ser visto como produto de uma 

patologia e como traço característico de determinado tipo humano. Em suma, temos a 

vinculação do crime ao degenerado e ao alienado, as bases de uma classificação objetiva e 

biológica da loucura, e a hereditariedade como aspectos marcantes dessa transformação. 

Ao discutir a concepção do ‘criminoso nato’, noção atribuída principalmente ao 

trabalho do médico italiano Cesare Lombroso e sua publicação L'Uomo Delinquente em 1876, 

Carrara (1998) assinala que o crime poderia ser compreendido como um comportamento 

regressivo e selvagem em relação ao atual desenvolvimento da civilização, ato produzido por 

um ser humano também inferior.  

Segundo Alvarez (2002), Lombroso, juntamente com Enrico Ferri e Rafaele Garofalo, 

podem ser considerados os pilares intelectuais do movimento conhecido como 'Escola 

Positiva' de direito penal, movimento que consolidou a definição geral de criminologia como 

uma ciência voltada para o estudo do indivíduo delinquente. De acordo com o autor, ainda 

que as concepções trazidas por esse projeto científico apresentassem declínio na Europa e 

recebessem diversas críticas, as ideias europeias da criminologia começaram a ser recebidas e 

difundidas com grande aceitação no Brasil, principalmente, nas últimas décadas do século 

XIX. 

Para Alvarez (2002) essa aceitação pareceu motivada, tanto por surgir como uma 

inovação em relação à ‘Escola Clássica’ predominante no período, quanto por "responder às 

urgências históricas que se colocavam para certos setores da elite jurídica nacional" 

(ALVAREZ, 2002, p.686). De acordo com o autor, apesar de os estudiosos brasileiros do 

tema divergirem sobre a predominância dos fatores biológicos ou socioculturais como causas 

do comportamento criminoso, pode-se dizer que o principal ponto de convergência observado 

no discurso da época "é a ideia de que o objeto das ações jurídica e penal deve ser não o 

crime, mas o criminoso, considerado como um indivíduo anormal" (ALVAREZ, 2002, 

p.688). Isto posto, a incorporação de pressupostos da antropologia criminal trazida por 

Lombroso, Ferri, Garofalo e seus seguidores produziu impactos concretos e permanentes, 

tanto no campo do saber quanto no campo das práticas penais no país. 

Na opinião de Carrara (1998), tanto as noções de monomania e degeneração, quanto 

de criminoso nato, configuravam “uma extensa reflexão que procurava explicar a diferença 

existente entre os homens ou entre os grupos sociais nos termos de uma desigualdade natural 

ou biológica” (CARRARA, 1998, p.106). Dessa forma, para Alvarez (2002), buscava-se tratar 
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desigualmente os considerados desiguais como, por exemplo, menores de idade, mulheres e 

loucos. 

Ao compreender-se a delinquência – seja na figura do louco, do criminoso, ou em sua 

união – como um inimigo interno da sociedade que buscava o progresso, uma série de 

intervenções físicas, sociais e políticas estariam justificadas. Se por um lado temos o 

movimento de reforma do Direito Penal e adoção de modelos que buscavam adaptar a 

punição adequada e eficaz não só ao crime, mas ao criminoso (FIGUEIRÓ, 2015; 

FOUCAULT, 2014), temos de outro uma medicina mental que buscará bases científicas e se 

deterá sobre o doente e a classificação das doenças, esta cada vez mais abrangente quanto aos 

comportamentos morais subversivos (CARRARA, 1998).  

Entre discursos sobre um determinismo biológico da índole criminosa e argumentos 

sobre a influência e o condicionamento social e cultural na liberdade individual do homem, o 

hospício dedicado ao ‘louco comum’ torna-se inapropriado para abrigar os chamados ‘loucos 

perigosos’, estes habitantes de uma zona intermediária entre a sanidade e a insanidade, ainda 

inapreensível para a ciência da época (CARRARA, 1998). A determinação da 

responsabilidade ou irresponsabilidade sobre o crime cometido era objeto de discussão e a 

própria adequação da realidade prática dos julgamentos ao código penal de 1890 “que 

isentava de culpa e de responsabilidade penal os que haviam cometido o crime em estado de 

loucura” (CARRARA, 1998, p.165) era questionada. Se lúcido e responsável pelo crime, 

atribui-se a culpa e o destino será a prisão. Se privado dos sentidos e da inteligência, isenta-se 

de culpa e o destino será o hospício.  

Para Carrara (1998), no argumento da psiquiatria da época, a presença de alienados 

criminosos e condenados alienados no hospício, juntos aos ‘loucos não violentos’, 

comprometia o tratamento e a imagem que a instituição manicomial buscava construir. Esses 

indivíduos “muito inocentes para ficarem nas prisões, mas muito perversos para ficarem no 

hospício” (CARRARA, 1998, p.153) deveriam ter seu destino desvinculado do asilo.  

Reconhecendo não existir consenso à época sobre a construção de uma instituição 

especial para os loucos criminosos, uma espécie de manicômio criminal, Carrara (1998) 

ressalta a discussão teórica e prática acerca do estatuto médico-legal de “toda uma classe de 

criminosos considerados degenerados, loucos morais ou criminosos natos” (CARRARA, 

1998, p.162). De acordo com o autor, as contradições e impasses observados na prática 

judiciária nesses casos se estendem pelas primeiras duas décadas do século XX, “motivando 

psiquiatras e magistrados a lutar em prol da construção de um asilo criminal” (CARRARA, 
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1998, p.191). Em 1903, o Decreto 1132 de 22 de dezembro estabeleceu que cada estado da 

União deveria concentrar recursos para construir manicômios judiciários. Com base nesta 

legislação, surgiria, quase 20 anos depois, o primeiro estabelecimento desse gênero no país e 

na América Latina, o Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro, ainda que já existisse uma 

seção dedicada aos loucos criminosos no Hospício Nacional de Alienados.  

Para Carrara (2010), esses estabelecimentos articulam, “duas das realidades mais 

deprimentes das sociedades modernas - o asilo de alienados e a prisão” (CARRARA, 2010, p. 

17), abrigando duas representações sociais que habitam o nosso imaginário: o criminoso e o 

louco.  

Os manicômios judiciários se enquadram, assim como as prisões ‘tradicionais’, no que 

Goffman (2015) considerou como “instituições totais”, ou seja, locais onde um grande 

número de pessoas em condição semelhante vive separado da sociedade. De acordo com o 

autor, as ‘instituições totais’ se caracterizam, primeiramente, por seu caráter de maior 

‘fechamento’ em relação às demais. Esse aspecto pode ser “simbolizado pela barreira à 

relação social com o mundo externo e por proibições à saída que muitas vezes estão incluídas 

no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água, 

florestas ou pântanos” (GOFFMAN, 2015, p.16).  

Essas instituições podem ser prisões, asilos, hospitais, quartéis, escolas internas, 

campos de concentração, mosteiros ou conventos, por exemplo, sejam elas criadas para 

cuidar, educar, proteger ou segregar. No caso do manicômio judiciário, esse ‘fechamento’ 

pode ser observado no acesso restrito e nos muros e grades que buscam ‘proteger’ a sociedade 

de determinada ameaça. 

O controle das necessidades básicas, a vida restrita na companhia de um grupo grande 

de pessoas e a rotina administrada por um sistema de regras – todos esses aspectos impostos 

aos indivíduos ali presentes – são os fatores básicos que caracterizam essas instituições. Para 

Goffman (2015), o controle de um grupo de pessoas – os internados – por uma determinada 

organização conduzida por outro grupo – os supervisores e autoridades, por exemplo – é a 

evidência básica desses locais.  

Isto posto, deve-se considerar que um grupo é feito para o outro. Em outras palavras, 

verifica-se o aspecto binário entre um grupo de pessoas que vive na instituição – e possui 

contato restrito com o mundo externo – e um grupo de profissionais que lá trabalha, mas que 

continua integrado ao mundo exterior. Dessa forma, tem-se dois mundos sociais que 

caminham paralelamente – o do internado e o do trabalhador – mas que possuem limitada 
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interação entre si. Neste particular, os indivíduos submetidos a esse controle se tornam 

responsabilidade da instituição, uma vez ‘custodiados’ por essa autoridade única simbolizada 

na figura do Estado (GOFFMAN, 2015). 

Por fim, cabe dizer que o objeto de trabalho dos profissionais que ali desenvolvem 

suas atividades é também peculiar, uma vez que o material de trabalho é composto 

basicamente por pessoas, seres vivos que respondem de diferentes maneiras a estímulos e 

comportamentos similares ou diversos. Ou seja, não se trabalha com ‘coisas’ ou objetos 

inanimados, mas pessoas que possuem aspectos singulares. Assim, Goffman (2015) afirma 

que o fato de os internados se tornarem objeto de afeto ou vínculo emocional é algo frequente 

em ‘instituições totais’, o que caracteriza um dos desafios específicos do trabalho com 

pessoas. Os aspectos aqui observados sobre o caráter dessas instituições, assim como outros 

sob os quais nos deteremos em nossa análise, serão fundamentais para compreendermos a 

atividade dos agentes penitenciários em um HCTP. 

Pode-se dizer que a existência do manicômio judiciário se fundamenta, ainda hoje, na 

relação construída entre crime e doença mental, na premissa da periculosidade e da proteção 

social e, sobretudo, no tratamento diferenciado que deve ser dado a um personagem que não 

se reconhece ou é reconhecido apenas como um preso ou apenas como um paciente, mas 

como um “preso-paciente” ou “paciente-preso”, como os denominam nossos sujeitos de 

pesquisa. Ao dizerem sobre a criação dos manicômios como dispositivo de controle social, 

Diniz e Brito (2016) afirmam que “o manicômio judiciário pode ser compreendido como um 

desdobramento institucional desse modelo, mas tendo a anormalidade e o perigo como 

categorias-chave” (DINIZ; BRITO, 2016, p.114), algo típico do caráter total e segregatório 

desses locais.  

No Brasil, de acordo com o Art.º 26 do Código Penal, “é isento de pena o agente que, 

por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da 

ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento” (BRASIL, 1940). Nesses casos, aplica-se 

judicialmente a medida de segurança, ou seja, a internação em hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico - ou estabelecimento adequado -, ou o tratamento ambulatorial, 

cabendo ao aparelho médico-científico desse estabelecimento o diagnóstico, o tratamento e a 

avaliação.  

O Código prevê ainda, que “o condenado a quem sobrevier doença mental será 

internado em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico” (BRASIL, 1940). Dessa forma, 
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cabe ao juiz de execução a aplicação e revogação da medida de segurança, assim como a 

substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, quando sobrevier doença 

ou perturbação mental, cabendo ainda, a outros personagens do aparelho judiciário, como o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sua requisição, indicação e fiscalização. 

Como dito anteriormente, de acordo com a PNAISP (BRASIL, 2014b), a população 

presa deve ter acesso a serviços e ações de saúde. Seguindo a lógica de prevenção, promoção 

e atenção à saúde, assim como os princípios da universalidade, equidade e intersetorialidade, 

a política determina que a atenção básica será organizada e realizada por equipes 

interdisciplinares. 

Os serviços de atenção básica em saúde organizados no interior das unidades 

prisionais têm, como objetivo, prestar assistência integral contínua à população penitenciária. 

Tais equipes têm, como atribuições fundamentais, o planejamento de ações de saúde, 

promoção e vigilância. Em um HCTP, pode-se dizer que essa equipe possui, em síntese, três 

finalidades: acompanhar e tratar pacientes em cumprimento de medida de segurança, oferecer 

tratamentos psiquiátricos temporários e realizar exames periciais específicos de sanidade 

mental, cessação de periculosidade ou de dependência toxicológica. 

No caso dos HCTP, considera-se ainda a política de saúde mental (BRASIL, 2001), as 

leis e portarias que regulamentam a atenção à pessoa com sofrimento mental no Brasil, cuja 

legislação está em constante discussão e transformação, principalmente com o advento da 

reforma psiquiátrica.  

É importante observar que a discussão em torno dos manicômios judiciários neste 

contexto é relativamente recente, uma vez que, por serem geridas oficialmente pelos sistemas 

de justiça, tais instituições, muitas vezes, não se submetem adequadamente às normas do 

SUS, o que caracteriza um desafio e um impasse para os princípios de desinstitucionalização e 

rede de tratamentos territorializados do novo modelo de atenção trazido com a luta 

antimanicomial (BRASIL, 2014a; CORDIOLI, BORENSTEIN, RIBEIRO, 2006; DANTAS e 

CHAVES, 2007).  

Ainda hoje, constata-se o permanente conflito entre a busca por modelos alternativos 

de cuidado e tratamento em meio aberto ao ‘louco infrator’, e a permanência dos manicômios 

judiciários, locais onde o cumprimento de medidas de segurança frequentemente se 

transforma em prisões perpétuas, considerando-se a aliança entre descaso, abandono, falta de 

estrutura, ausência de consenso jurídico e carência de uma rede de dispositivos substitutivos 

(DINIZ; BRITO, 2016).  
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Como aponta nossa revisão bibliográfica (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2015; DINIZ, 2013), os sistemas carcerário e manicomial brasileiros – neste 

caso agregados e representados em um estabelecimento – são institucionalmente frágeis, 

marcados tanto por condições de trabalho precárias como por um conflito constante entre 

segurança e tratamento, reclusão e ressocialização, ambivalência já observada por Carrara 

(1998; 2010) quanto à própria origem do manicômio judiciário.  

A seguir, caracterizamos o estabelecimento onde situamos nossa pesquisa intervenção. 

 

3.3  Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz - HPJJV 

 

O manicômio judiciário de Barbacena, hoje chamado Hospital Psiquiátrico e 

Judiciário Jorge Vaz (HPJJV) foi criado pelo Decreto estadual nº 7.471, de 31 de janeiro de 

1927 (MINAS GERAIS, 1927), e inaugurado em 15 de junho de 1929. Situado na região 

central do município, a estrutura ainda conta com grande parte de sua construção original, 

ainda que reformas tenham sido realizadas e novas edificações agregadas ao longo dos anos.  

Atualmente, o HPJJV possui capacidade para cerca de 160 homens e 50 mulheres, e 

recebe pacientes de todo o estado de Minas Gerais, sendo dividido, basicamente, em duas 

edificações: o pavilhão masculino e o feminino, além de uma pequena estrutura que abriga a 

portaria da unidade prisional e outra dedicada à revista de visitantes e outros serviços.  

Além de agentes de segurança penitenciários, servidores administrativos e auxiliares, o 

HPJJV conta com uma equipe de atendimento multidisciplinar. Chamados usualmente de 

‘técnicos’, os seguintes profissionais compõem essa equipe: médicos, psicólogos, assistentes 

sociais, enfermeiros e técnicos de enfermagem, analistas técnicos jurídicos, pedagogos, 

terapeutas ocupacionais, gerentes de produção, dentistas e auxiliares de consultório dentário, e 

farmacêuticos. São estes os responsáveis diretamente pelos serviços e ações envolvidos na 

garantia do direito à cidadania à população presa. 

São quatro diretores responsáveis pelas distintas áreas que operam no HPJJV, sendo 

estes: geral, atendimento ao indivíduo privado de liberdade, administrativo e segurança, como 

previsto pelo artigo 21 do Decreto nº 47.087 de 23 de novembro de 2016 (MINAS GERAIS, 

2016). No total, são 187 trabalhadores, sendo 119 agentes de segurança penitenciários e 68 

funcionários de formação técnica ou nível superior que compõem o setor administrativo e 

técnico, como disposto no Quadro 6: 
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Quadro 6 – Relação de funcionários do HPJJV por cargo e vínculo 

Cargo Efetivo Contrato Total 

Agente de Segurança Penitenciário (homens) 98  98 

Agente de Segurança Penitenciário (mulheres) 21  21 

Administrativo 23 1 24 

Técnico de Enfermagem 13 1 14 

Enfermeiro 2  2 

Médico Clínico 5  5 

Médico Psiquiatra 4 2 6 

Psicólogo 3 2 5 

Terapeuta Ocupacional 1 1 2 

Auxiliar de Consultório Dentário  2 2 

Dentista 1  1 

Farmacêutico  1 1 

Gerente de Produção 1  1 

Pedagogo 1  1 

Analista Técnico Jurídico 2  2 

Assistente Social 2  2 

Total 177 10 187 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados disponibilizados pelo HPJJV em 05 de dezembro de 2017. 

 

Abaixo, selecionamos algumas imagens que auxiliam o nosso leitor a visualizar, ainda 

que superficialmente, a situação de trabalho onde se deu nossa pesquisa: 

 

Figura 1 – Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz - HPJJV 

 

Fonte: Fotografia do autor. 
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Figura 2 – Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz – HPJJV em 1938 

 

Fonte: Arquivo Público Mineiro (1938). Disponível em 

http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=29118  

 

 

Figura 3 – Imagem de satélite – Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz 

 

Fonte: Google Maps. Acesso em 30 de outubro de 2017. 
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Figura 4 – Presos em uma enfermaria coletiva do HPJJV 

 

Fonte: Jair Amaral/EM/D.A. Press. Disponível em 

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2012/12/18/interna_nacional,337702/presos-em-manicomio-

judiciario-prestes-a-ver-a-luz-no-fim-do-tunel.shtml 

 

 

Figura 5 – HPJJV visto de cima 

 

Fonte: Reproduzida do programa “Brasil Visto de Cima” da Globo Sat/ Globo Play. Disponível em 

http://vertentesdasgerais.com.br/barbacena-e-destaque-no-programa-brasil-visto-de-cima-da-globo-sat-

play/ 
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Figura 6 – Entrada principal do HPJJV 

 

Fonte: Google Street View. Capturada em julho de 2011. Acesso em 30 de outubro de 2017 

 

Em suma, a estrutura divide-se em galerias compostas por corredores comuns, 

dormitórios individuais, coletivos e pátios para banho de sol e outras atividades. Além disso, 

conta com salas de atendimento, salas destinadas aos serviços administrativos e técnicos ou 

aos gestores, refeitórios, sanitários, cozinhas e copas, hortas, lavanderias e almoxarifado. 

Ademais, observa-se, desde já, o caráter híbrido do estabelecimento, já que, na própria 

materialidade da estrutura, existem espaços distintos para controle e armazenamento de 

armamentos – prisão – e para organização de medicamentos – hospital. Repressão e 

tratamento sob o mesmo teto. 

Tanto no pavilhão masculino, quanto no feminino, o HPJJV possui celas coletivas e 

individuais, sendo as primeiras, em ambos, predominantes. Ora chamadas por dormitórios, 

ora por enfermarias, aspecto que será abordado em seguida, quando analisarmos a 

ambivalência institucional, as celas estão distribuídas em galerias separadas da área comum e 

administrativa, à qual os visitantes primeiramente têm acesso.  

No pavilhão feminino, são 03 dormitórios coletivos, com capacidade para cerca de 15 

pacientes cada um. No corredor ao fundo da estrutura, estão dispostas 09 celas individuais. Ao 

lado do pavilhão, encontra-se a escola da unidade, instalada no HCTP em 2012 (AUAD, 

2012). O setor feminino conta ainda com cerca de três salas destinadas a atendimentos 

técnicos de saúde, uma farmácia, uma pequena cozinha destinada aos funcionários e 

refeitórios coletivos destinados às presas. Na parte de trás do pavilhão, está localizada uma 

das hortas da unidade. 
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Já no pavilhão masculino, são 16 enfermarias coletivas e 15 individuais. Os 

dormitórios coletivos variam sua capacidade entre 09 e 13 pacientes e não apresentam 

superlotação, ou seja, a alocação de uma maior quantidade de presos do que a cela comporta, 

ao contrário do que ocorre em muitas unidades prisionais convencionais. Com camas de 

alvenaria com colchões destinadas a cada paciente, as celas individuais e coletivas são 

separadas do corredor comum das galerias por portas gradeadas de metal e também possuem 

janelas gradeadas.  

O pavilhão masculino conta também com uma pequena copa destinada aos 

trabalhadores e uma sala para alojamento de alguns materiais. No interior das galerias, estão 

localizados os pátios para o banho de sol dos pacientes, tanto no pavilhão masculino, quanto 

no feminino.  

No espaço anterior às galerias e salas de atendimento, presente no edifício principal do 

manicômio, onde também está situado o pavilhão masculino, estão dispostos quadros que 

ilustram os diretores que passaram pelo hospital em sua história, além de documentos 

emoldurados que trazem marcos na vida do estabelecimento. Ao contar ainda com sua 

arquitetura original, o mesmo espaço dispõe peças e instrumentos utilizados em tratamentos 

de pacientes no século passado, em redomas quadradas de vidro.  

Apesar de conhecermos todo o espaço físico do hospital e conversarmos com 

diferentes profissionais, homens e mulheres, desde a recepção até os dormitórios masculinos e 

femininos, delimitamos nossa investigação ao pavilhão masculino, observando e descrevendo 

apenas a atividade dos agentes penitenciários masculinos que realizam suas atividades tanto 

no interior quanto no exterior das galerias. Tal critério foi adotado devido à maior quantidade 

de agentes e presos do sexo masculino neste manicômio judiciário.  

Como descrito anteriormente, no pavilhão masculino, localizado no edifício principal 

do manicômio, as celas estão distribuídas em galerias separadas da área comum e 

administrativa, ainda que componham o mesmo edifício. Esse acesso é controlado pelos 

agentes penitenciários com a abertura e fechamento de portas gradeadas de metal. Ao adentrar 

nesse espaço restrito, existe uma divisão entre corredores comuns, onde permanecem 

basicamente os agentes penitenciários, e a porta gradeada de cada cela coletiva ou individual. 

É importante salientar que, no interior dessas galerias, existem basicamente dois espaços 

distintos, compostos por algumas celas individuais e pouco afastados dos dormitórios 

coletivos que são caracterizados pelos trabalhadores como ‘o isolado’. São celas individuais 
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destinadas a presos chegados recentemente no estabelecimento ou que tenham apresentado 

alguma conduta inadequada ou problema no convívio com os demais. 

A seguir, citamos as finalidades do estabelecimento, a distribuição da população 

privada de liberdade e demandas diversas da unidade de acordo com dois documentos 

disponibilizados e elaborados pelos gestores do HPJJV, sendo estes: ‘Histórico do Hospital 

Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz’, que data de setembro de 2013, e ‘Missão do Hospital 

Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz no Sistema Prisional de Minas Gerais’, datado de janeiro 

de 2017. 

O HPJJV possui, em síntese, e de acordo com os documentos citados acima, três 

finalidades: abrigar pacientes em cumprimento de medida de segurança, oferecer tratamentos 

psiquiátricos temporários e realizar exames periciais específicos de sanidade mental, cessação 

de periculosidade ou de dependência toxicológica.  

Como descrito anteriormente, a medida de segurança é um dispositivo que substitui a 

pena no caso de infratores considerados inimputáveis ou semi-imputáveis. Não possuindo 

caráter punitivo, a medida tem prazo mínimo de 01 (um) ano e máximo de 03 (três), e visa 

eliminar a periculosidade, resguardando o próprio indivíduo e a sociedade. Entretanto, a 

medida pode ser prorrogada enquanto permanecer a periculosidade do paciente (CREMESP, 

2013). Esse dispositivo está previsto no Código Penal (BRASIL, 1940) e na Lei de execução 

penal (BRASIL, 1984). De acordo com informações disponibilizadas pelo estabelecimento 

em janeiro de 2017, esta parcela da população correspondia a 63% da população geral da 

unidade.  

Quanto à população privada de liberdade que apresentava indícios de doença e/ou 

transtorno mental, que correspondia a 22% da população total no mesmo período, cabe a 

realização de exames de sanidade mental ou dependência toxicológica, com o objetivo de 

aferir a capacidade de compreensão do caráter criminoso do ilícito, seja por uso de 

substâncias ou por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado.  

Por fim, correspondiam a um percentual de 15% da população de presos os indivíduos 

privados de liberdade submetidos a tratamento psiquiátrico temporário, ou seja, presos que já 

estão em cumprimento de pena nas demais unidades prisionais, mas que apresentam 

comprometimento da sua saúde mental e requerem tratamento psiquiátrico em unidade 

especializada, como previsto no artigo 41 da lei de execução penal (BRASIL, 1984). 

A distribuição da população privada de liberdade no estabelecimento pode ser 

visualizada no gráfico 4: 
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Gráfico 4 – Distribuição da população privada de liberdade no HPJJV 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados disponibilizados pelo HPJJV correspondentes a janeiro de 

2017. 

 

De acordo com informações da unidade, os agentes penitenciários neste local 

trabalham em regime de plantão, na escala de 24 horas trabalhadas por 72 de descanso, o que 

demanda quatro equipes de plantão com cinco integrantes nas equipes femininas e vinte 

integrantes nas equipes masculinas. Além disso, o hospital conta com um grupamento de 

quatro diaristas no setor feminino e catorze no setor masculino, ou seja, funcionários que 

cumprem sua carga horária de segunda à sexta.  

No momento de nossas visitas, a gestão apontava algumas demandas institucionais 

como: melhoria na estrutura física, com a construção de um anexo dedicado ao atendimento 

de saúde e espaço para farmácia, além da organização, já em andamento, da inspetoria, o 

espaço dedicado ao controle e armazenamento de armamentos; oferta de treinamentos 

adequados e diferenciados ao HPJJV para os agentes penitenciários; e a escassez de agentes 

no setor feminino e médicos peritos para a realização dos exames atribuídos ao HPJJV. 

Desde a publicação do Decreto nº 47.087 de 23 de novembro de 2016 (MINAS 

GERAIS, 2016), as unidades de custódia e tratamento psiquiátrico da SEAP, assim como os 

presos que ainda cumprem medida de segurança em unidades prisionais convencionais ou 

possuem indicativos de incidente de insanidade mental, são acompanhados pela 

Superintendência de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, que compõe a Subsecretaria de 

Humanização do Atendimento. Cabe a esta última a promoção da humanização do 

atendimento e inclusão social dos indivíduos privados de liberdade, em consonância com a 

LEP (BRASIL, 1984). À Superintendência dedicada ao paciente judiciário cabe coordenar e 

avaliar as atividades relacionadas, promovendo articulação com as redes de saúde e 

63%
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Medida de Segurança

Exame
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socioassistenciais, assim como garantir a aplicação da Lei Federal nº 10.216 de 06 de abril de 

2001 (BRASIL, 2001). 

Acreditamos ter descrito suficientemente o estabelecimento onde nossa investigação 

está situada, caracterizando sua estrutura física, suas responsabilidades, seus recursos 

humanos e um pouco de sua história. No capítulo seguinte, traçamos um panorama das 

abordagens clínicas do trabalho, nosso principal referencial teórico, e descrevemos alguns 

conceitos que serão fundamentais para a análise dos resultados. 
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4 CLÍNICAS DO TRABALHO 

 

Ao buscar referenciais adequados à analise proposta, localizamos nossos instrumentos 

teóricos no campo que se convencionou chamar “clínicas do trabalho” (LIMA, 2011), 

localizado aqui em uma psicologia do trabalho que mantém o seu foco de análise e 

intervenção na atividade e nos trabalhadores, adotando uma perspectiva crítica e 

compreensiva das relações entre trabalho, poder, organizações, subjetividade e saúde, em uma 

vertente social e clínica.  

Caracterizadas tanto por defender a centralidade social e psíquica do trabalho, como 

por buscar compreender as manifestações e origens do sofrimento nas situações de trabalho, 

as clínicas do trabalho desejam entender e subsidiar a promoção e a preservação da saúde dos 

trabalhadores por meio da transformação da realidade de trabalho (BENDASSOLLI; 

SOBOLL, 2011). Para Lima (2011), pode-se depreender que, “apesar de sua inegável 

diversidade, todas as abordagens que se colocam sob essa rubrica tentam sempre decifrar a 

forma pela qual subjetividade e atividade se articulam” (LIMA, 2011, p.228). 

Segundo Bendassolli e Soboll (2011), “a clínica do trabalho aproxima-se de uma 

clínica social, cuja pauta de pesquisa e intervenção é a realidade vivenciada pelos sujeitos” 

(BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011, p. 60). A ênfase da palavra ‘clínica’ está na “articulação 

do mundo psíquico com o mundo social” (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011, p. 60), e não no 

divã ou consultório que a palavra “clínica” costuma evocar. 

Para a presente análise e intervenção, esclarecemos nossa opção em articular conceitos 

de três abordagens clínicas do trabalho em particular, todas elas herdeiras da psicologia do 

trabalho francófona, sendo estas: a Clínica da Atividade, a Ergologia e a Psicossociologia do 

Trabalho. Será possível observar alguma predominância da Clínica da Atividade, entretanto, 

buscamos nos apropriar de importantes discussões trazidas pela Ergologia e pela 

Psicossociologia, almejando articulações que acreditamos serem pertinentes ao presente 

estudo. Apesar de considerarmos a importância da Psicodinâmica do Trabalho para o cenário 

das abordagens clínicas do trabalho, optamos por não utilizá-la em nosso quadro de 

referências por questão de afinidade teórica. 

Primeiramente, nos servimos da ‘Clínica da Atividade’, nome dado à disciplina 

formulada pelo professor e pesquisador francês Yves Clot (2007) e diversos estudiosos da 

área nas últimas quatro décadas. Atuante no Conservatoire National des Arts et Métiers 

(CNAM) em Paris, Clot (2007) foi influenciado principalmente pelo trabalho do médico 
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italiano do trabalho Ivar Oddone, pelas reflexões da psicologia sócio histórica trazidas por 

Lev Vygotsky, Alexei Leontiev e Alexander Luria, e algumas contribuições do linguista russo 

Mikhail Bakhtin. Sua disciplina pretende, acima de tudo, ser um instrumento de 

transformação dos contextos de trabalho (Lima, 2007), por meio da coanálise da atividade de 

trabalho (Batista e Rabelo, 2013). Sob esta perspectiva, argumentaremos acerca: da distinção 

entre trabalho prescrito, atividade realizada e real da atividade; do gênero profissional e do 

estilo; do modelo triádico da atividade; do poder de agir e da atividade impedida e, 

consequentemente, da similaridade conceitual entre ‘atividade’ e ‘saúde’. 

 Em segundo lugar, recorremos à ‘Ergologia’, abordagem que tem como o seu principal 

precursor o também professor francês Yves Schwartz (2011b) e que pode ser considerada “um 

método de investigação pluridisciplinar em função de a atividade humana ser muito complexa 

para se compreender e analisar a partir de uma única disciplina, qualquer que seja ela” 

(TRINQUET, 2010, p.94). Isto posto, trata-se de uma postura que considera os diversos 

saberes envolvidos no domínio da atividade humana, particularmente na atividade humana de 

trabalho, e que coloca em perspectiva o saber constituído – formal e acadêmico – e o saber 

investido – adquirido na experiência real do trabalho –, buscando uma terceira via construtiva 

e eficaz de novos conhecimentos e transformação das situações de trabalho (TRINQUET, 

2010).  

A partir das contribuições da Ergologia, discutiremos principalmente a presença do 

constante ‘debate de normas’ no cerne de toda atividade de trabalho, a dimensão invisível do 

trabalho, as ‘dramáticas de uso do corpo-si’ e a dinâmica entre os saberes constituídos e os 

saberes investidos.  

Por fim, e em terceiro lugar, nos utilizamos da ‘Psicossociologia do Trabalho’ que, 

como indica Dominique Lhuilier (2014a), se baseia em recursos teóricos e metodológicos 

trazidos, especialmente, pela psicologia social clínica, psicopatologia do trabalho, sociologia 

do trabalho, ergonomia da atividade e, de forma intrínseca, pela própria psicossociologia, 

enquanto conjunto de recursos para investigar e intervir sobre a articulação entre o campo 

social e a vida psíquica. Sob esta perspectiva, tomamos para discussão os conceitos de 

‘negativo psicossocial’ e ‘trabalho sujo’, assim como sua concepção de trabalho enquanto 

operador de transformação do sujeito e do mundo. 

Segundo Clot (2010), a tradição da psicologia do trabalho na França remete ao início 

do século XX e, de certa forma, inventou a análise do trabalho como a desenvolvemos nas 

perspectivas aqui adotadas, compreendendo que, para descrever o trabalho, seria necessária 
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uma forma de observação da própria atividade. Para o autor, algumas construções realizadas 

no decorrer dos anos marcaram as perspectivas teóricas e metodológicas mais recentes que 

estudamos hoje, como: a distinção entre ‘trabalho prescrito’ e ‘trabalho real’; e a visão do 

sujeito como um sujeito social, vivo e ativo, ou seja, capaz de criar, suportar ou transformar as 

situações nas quais é colocado. Como indica Clot (2010), a herança teórica deixada pela 

Ergonomia francesa – debatida entre autores como Faverge, Leplat e Wisner – mostrou que 

“há necessidade, quando se vai aos lugares de trabalho, de poder se maravilhar com o que as 

pessoas são capazes de fazer, apesar de tudo” (CLOT, 2010, p.215), trazendo uma visão 

construtiva e, de certa forma, otimista do trabalho humano, até então, pouco discutida.  

Segundo Ferreira (2008), a Ergonomia constitui um campo científico diversificado e 

rico e, assim como as clínicas do trabalho, possui relevante diversidade teórica e 

metodológica, no entanto, foge ao escopo deste trabalho discuti-las. Para o autor, a Ergonomia 

surgiu oficialmente na Inglaterra em 1948 e teve, como seu objeto de análise original, os 

postos de trabalho e suas exigências, sendo ainda uma disciplina em construção. Basicamente, 

tem por objetivo compreender a interação entre as pessoas e os outros componentes de um 

sistema (FERREIRA, 2008). 

Paralelamente, os aspectos nocivos do trabalho estudados por outros pesquisadores 

trouxeram à tona o trabalho como uma dimensão dramática para o indivíduo, ao se deparar 

com situações de adoecimento e sofrimento dos trabalhadores. Para Clot (2010), a 

Psicopatologia do Trabalho – campo originalmente vinculado à psiquiatria e que tem na figura 

de Louis Le Guillant sua principal representação – introduziu o drama humano na análise do 

trabalho e fez com que fosse necessário compreender a relação sempre presente entre 

‘atividade’ e ‘subjetividade’, reunindo os princípios de uma clínica social do trabalho.  

Conforme Lhuilier (2011), “a fundação da psicopatologia do trabalho como clínica dos 

distúrbios individuais do sujeito frente a sua tarefa se apoia na obra de alguns fundadores, 

como P. Sivadon, C. Veil e L. Le Guillant” (LHUILIER, 2011, p.36). Para Lima (2014), trata-

se, basicamente, de uma das primeiras tentativas organizadas de se estabelecer formas 

técnicas e teóricas para se diagnosticar os problemas de saúde mental no trabalho, sendo 

derivada de um movimento ocorrido na França, no final da década de 1940, que pode ser 

chamado de Psiquiatria Social, tornando-se até hoje uma fonte de inspiração para estudiosos 

do tema 

Segundo Lima (2014), a produção francesa em torno das disciplinas que se tornariam 

as clínicas do trabalho se consolidou principalmente a partir da década de 1980. No Brasil, 
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esse campo de estudos ganhou especial relevância à partir das décadas de 80 e 90 do século 

XX e “aparece hoje como um cenário bem mais complexo onde teorias se confrontam e 

propõem aos interessados pelo tema uma rica controvérsia” (LIMA, 2014, p.237).  

Apesar de se mobilizarem em torno de um problema comum – decifrar as formas pelas 

quais ‘atividade’ e ‘subjetividade’ se articulam –, tais disciplinas apresentam caminhos e 

concepções próprias para isso (LIMA, 2011), possuindo relevante diversidade epistemológica, 

metodológica e teórica. Entretanto, sob um ponto de vista compreensivo dos fenômenos em 

que se articulam trabalho e subjetividade, possuem alguns pontos em comum, como não 

restringir o trabalho à sua institucionalização econômica, ou seja, o emprego 

(BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011). Trabalho, sob esta perspectiva, remete ao que é 

produzido e não é um objeto natural, uma atividade humana contextualizada que possui uma 

finalidade, que transforma o mundo e o seu autor (LHUILIER, 2014a). É na sua relação com a 

natureza que o homem produz uma realidade propriamente humana, transformando a natureza 

e a si mesmo, cultivando a subjetividade humana e criando-a, sendo apreendida na prática, na 

produção dos meios de vida.  

Esta concepção remete a um confronto transformador do sujeito com a natureza, com 

os outros e consigo mesmo. Nesse sentido, o trabalho significa a invenção da cultura, da 

própria história humana, através de impensáveis e infinitas possibilidades criadoras, nos 

planos individual e coletivo que, ao longo dos séculos, moldam as sociedades, com suas 

contradições, ou seja, seus avanços e retrocessos. Remetemo-nos à atividade humana 

contextualizada que possui uma finalidade, que transforma o mundo e o seu autor 

(LHUILIER, 2014a; VIEGAS, 1989). 

Por esse ângulo, afirma-se que o fazer humano sempre envolve criatividade, mesmo 

que em níveis imperceptíveis ou infinitesimais, servindo-se do que já está dado, das normas 

antecedentes e do que, a partir delas, se pode transgredir, acrescentar, reinventar (LHUILIER, 

2014a; SCHWARTZ, 2011). Para Viegas (1989), a “essência nuclear do trabalho é a 

novidade. Por isso que ele é, fundamentalmente, criativo” (VIEGAS, 1989, p.4).  

De acordo com Schwartz (2011), o esforço/tendência de renormatizar o meio em que 

se vive é um fato universal e está intrinsecamente ligado à nossa tentativa de viver em saúde. 

Ou seja, “longe de ser um dado natural, a saúde é um poder de ação sobre si e sobre o mundo, 

adquirido junto dos outros” (CLOT, 2010, p.111). Dessa forma, o trabalho é apreendido 

“como atividade sustentada por um projeto de transformação do real e de construção de 

significados pessoais e sociais” (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011, p.63), objeto central de 
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análise e intervenção (LIMA, 2011).  Isso implica, em outras palavras, uma relação íntima 

entre subjetividade e atividade, tratando-se do trabalho e não apenas do sujeito, afinal, é 

necessário compreender como o trabalho é organizado socialmente e como a atividade ocorre 

frente aos obstáculos da realidade.  

No caso das perspectivas clínicas do trabalho aqui assinaladas, referimo-nos à 

atividade humana capaz de transformar o mundo e o sujeito trabalhador, no contexto 

específico dos ambientes de trabalho, em especial do trabalho formal, mesmo que este se 

realize fora do modelo tradicional empregador-empregado. Lhuilier (2014a) sintetiza a 

posição com a qual nos identificamos: “Nossa concepção do trabalho está fundada em uma 

questão mais vasta: a da ação do homem sobre seu ambiente, ação que põe em jogo suas 

razões e até suas possibilidades de existir” (LHUILIER, 2014a, p.6).  

Tais abordagens buscam compreender não apenas as ligações exitosas entre atividade 

e realização humana, seja ela individual ou coletiva, mas também elucidar as situações nas 

quais o sentido do trabalho alienado ou imposto se esvazia e se transforma em fonte de 

sofrimento e adoecimento. É principalmente neste caso que têm lugar as perspectivas clínicas 

aqui discutidas, em termos de produção de conhecimento, de análise crítica e de intervenção 

(LIMA, 2011). Um grande motivador – talvez o principal – para a presença das clínicas do 

trabalho nas instituições é o surgimento do adoecimento e do sofrimento no trabalho, 

detectados principalmente em manifestações de mal-estar, incluindo episódios ou recorrência 

de doenças físicas e transtornos comportamentais (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011). 

Busca-se compreender o sofrimento em relação com a organização do trabalho, fonte 

de dificuldades, pressões e desafios na realização da atividade e como os profissionais 

vivenciam tais situações. Pode-se dizer que a relação direta ou indireta entre a impossibilidade 

do homem criar e modificar os meios para executar o seu trabalho, exercendo a sua autonomia 

e o comprometimento à saúde dos trabalhadores é outro aspecto familiar entre as clínicas do 

trabalho. 

Em nossa análise, com base em Clot (2010), entendemos o sofrimento no trabalho 

como intimamente ligado à atividade impedida, ou seja, o fato de o sujeito desejar trabalhar, 

mas não poder, conforme o seu próprio desejo e os ideais de seu coletivo de trabalho, uma vez 

impossibilitado um livre conflito com o objeto de trabalho e a superação ou transformação das 

normas instituídas. Nesse sentido, as estratégias adotadas para resistir ou superar o sofrimento 

são percebidas como respostas essenciais dos grupos de trabalho, individuais ou coletivas, 

inseridas o tempo todo num contexto social (CANGUILHEM, 2016). Sendo assim, tem-se 
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uma perspectiva “[…] clínica que, apesar de partir ou pressupor o sofrimento, vai além dele e 

enfatiza os aspectos criativos e construtivos do sujeito em sua experiência no trabalho” 

(BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011, p. 60).  

Considerando-se os conceitos ergonômicos de trabalho prescrito – o que é prescrito 

pela empresa ou gerência ao funcionário – e trabalho real – a adaptação a uma situação real de 

trabalho ou o trabalho tal como é concretamente realizado – (GUERIN et al, 2001), busca-se 

compreender a atividade do sujeito nesse espaço, atividade que mobiliza sua personalidade, 

sua iniciativa e criatividade, transformando e inventando os meios para executar o trabalho 

(CLOT, 2010). 

Para a Ergonomia, o trabalho prescrito está ligado à definição de tarefa, ou seja, o que 

é prescrito pela empresa ao funcionário, o conjunto de objetivos e atribuições ligadas a um 

modo de fazer (GUÉRIN, 2001). Em contraposição ao trabalho prescrito, está o trabalho real, 

ligado ao conceito de atividade, a adaptação a uma situação real de trabalho, ou seja, a 

manifestação da contradição entre o que é pedido e o que o trabalho pede, suas condições 

reais e resultados (GUÉRIN, 2001).  

Dessa forma, compreendemos que, entre o trabalho que deve ser feito e o que 

realmente é feito, existe uma grande distância, ocupada por uma atividade do sujeito que 

mobiliza sua personalidade, sua iniciativa e criatividade, transformando e inventando os 

meios para executar o trabalho (CLOT, 2010).  

A seguir, buscamos discutir alguns conceitos essenciais para a análise produzida em 

nossa pesquisa intervenção. Ainda que muitos deles não possam ser compreendidos de modo 

isolado, temos como objetivo apresenta-los em uma forma didática que facilite a assimilação 

dos pressupostos teóricos que norteiam nossas conclusões. 

 

4.1 Atividade dirigida, atividade realizada e real da atividade 

 

A Clínica da Atividade se apropria, assim como as demais clínicas do trabalho, da 

dimensão ontológica da atividade humana. Dessa forma, considera a atividade, prática e 

psíquica, sede de investimentos vitais do sujeito, em um movimento de apropriação de um 

meio de vida e transformação dos objetos do mundo. Ao produzir seu meio para viver com, 

ou contra, os outros, é que o sujeito se constrói. De acordo com Clot (2007), “a atividade 

dirigida participa de três vidas ao mesmo tempo (a do objeto, do sujeito e a dos outros)” 

(CLOT, 2007, p.102), no que considera um modelo triádico da atividade, e deve ser a unidade 
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de base da análise psicológica (CLOT, 2010). Para o autor, “qualquer trabalho é uma 

atividade dirigida, ao mesmo tempo, pelo sujeito, pela tarefa e para os outros” (CLOT, 2010, 

p.144) e, mesmo que o sujeito esteja sozinho, a atividade está voltada para o próprio sujeito e 

para o seu objeto, assim como para a atividade dos outros sobre esse mesmo objeto. Cada uma 

dessas direções pressupõe as outras. Assim, “toda atividade profissional é considerada uma 

co-atividade, uma contra-atividade no sentido em que é sempre uma resposta à atividade dos 

outros” (SANTOS, 2006, p.35), não necessariamente no sentido de oposição, mas mediada e 

mediadora no universo do trabalho dos outros. 

Para a Clínica da Atividade, a atividade prática e psíquica é sempre sede de 

investimentos do sujeito e “viver no trabalho é, portanto, poder aí desenvolver sua atividade, 

seus objetos, instrumentos e destinatários, afetando a organização do trabalho por sua 

iniciativa” (CLOT, 2010, p.8). Isto posto, a atividade – no sentido cênico - é a arena em que 

se vinculam ou desvinculam o individual e o social, o sujeito e a organização do trabalho, os 

sujeitos entre si e com os objetos do trabalho. O sentido de uma clínica da atividade consiste 

em confrontar-se com esses processos de vinculação e desvinculação, se interessando “pela 

história e pelo desenvolvimento da sociedade em cada sujeito. Com e contra a sociedade, para 

além dela, na e pela atividade” (CLOT, 2010, p.13). 

Assim como as outras perspectivas clínicas do trabalho, a Clínica da Atividade se 

alimenta da distinção trazida com a Ergonomia entre o trabalho prescrito – aquilo que deve 

ser feito – e o trabalho real – o que se faz – já discutida anteriormente. No entanto, como nos 

mostra Clot (2010) sobre a complexa relação entre atividade e subjetividade, atividade não é 

simplesmente aquilo que vemos, que podemos descrever ou observar diretamente, mas 

também aquilo que não se pode fazer, o que gostaríamos de ter feito, as atividades suspensas e 

impedidas (CLOT, 2010). Dessa forma, é necessário ir além e desdobrar a oposição entre 

prescrito e real. 

Com base em Vygotsky, Clot (2010) compreende o comportamento como uma espécie 

de ‘sistema de reações vencedoras’ e assim ocorre na atividade de trabalho, ou seja, “o 

realizado não tem o monopólio do real” (CLOT, 2010, p.104). Isto posto, o que se pode ver, 

descrever e observar, é apenas uma pequena parte da atividade que venceu entre muitas outras 

possíveis. Esta é a atividade realizada, o agir que inibe outras ações possíveis. 

Todavia, é preciso distinguir a atividade realizada do real da atividade e considerar 

todas as atividades ocultadas, silenciadas e suspensas que continuarão exercendo influência 

sobre o trabalhador. Ao se inspirar no pensamento de S. Pacaud-Korngold, Clot (2010) afirma 
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que “o homem não se manifesta somente pelo que faz, mas, às vezes e em certas 

circunstâncias, sobretudo pelo que deixa de fazer” (CLOT, 2010, p.2). Este, o real da 

atividade, “consiste no que não se pode fazer, no que se gostaria de fazer, no que poderia ter 

sido feito e mesmo no que se faz para não fazer aquilo que deve ser feito” (LIMA, 2007, 

p.100). 

Desta maneira, temos basicamente três divisões em constante interação: o prescrito – o 

que deve ser feito –; o realizado – a atividade que se observa e descreve, vencedora entre 

outras possíveis –; e a dimensão suspensa da atividade, mas que não deixa de existir em 

detrimento do que foi realizado. Na perspectiva de Schwartz (2011a), é importante ainda 

salientar que todo trabalho “sempre comporta uma parte invisível ou uma penumbra” 

(SCHWARTZ, 2011a, p.31), aspecto sobre o qual falaremos adiante. 

Para se compreender a estrutura dinâmica da atividade e o desenvolvimento do ofício, 

tratamos de gênero e estilo profissional no tópico seguinte e, em seguida, discutimos o debate 

de normas presente no cerne de cada atividade e as dramáticas de uso do corpo-si. 

 

4.2 Gênero da atividade e estilo 

 

Entre a organização do trabalho – o que está prescrito e constituído – e a atividade 

individual do sujeito existe um trabalho de reorganização da atividade pelos coletivos 

profissionais. A este trabalho de recriação das normas instituídas do trabalho em confronto 

com a realidade dá-se o nome de gênero profissional ou gênero da atividade (CLOT; FAITA, 

2016), uma espécie de prescrição informal partilhada por determinado meio profissional, 

situada transitoriamente na história e no tempo (SANTOS, 2006). 

De acordo com Lima (2007), “gênero de atividade é um sistema de instrumentos, 

coletivamente construído e que se encontra no interior da atividade individual” (LIMA, 2007, 

p. 100). São formas de fazer, códigos, atividades encorajadas ou proibidas, um repertório de 

modos estabelecidos que atua como “instrumento coletivo da atividade individual” (LIMA, 

2007, p. 100) e que retém a memória transpessoal de um determinado meio. É um sistema de 

regras não escritas que se refere não só ao passado, mas que permite prever e antecipar o 

futuro.  

Para Clot (2010), são maneiras de dizer, sentir e fazer estabilizadas durante algum 

tempo, ainda que nunca de maneira definitiva, não se restringindo às atividades técnicas e 

corporais, mas também de linguagem. São princípios que dizem das relações com a tarefa, 
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com os companheiros de trabalho e com a hierarquia. Além disso, “são atividades pré-

organizadas que se impõem como autoridade e indicam o tom para agir nesse meio” (CLOT, 

2010, p.90). Para o autor, “o gênero profissional é o instrumento coletivo da atividade, 

permitindo colocar os recursos da história acumulada a serviço da ação presente de uns e dos 

outros” (CLOT, 2010, p. 35), sendo tanto restrições quanto recursos para agir, 

simultaneamente. 

O gênero não é ensinado, mas transmitido na própria atividade, no contato com as 

dificuldades e obstáculos, sendo fundamentalmente inacabado e estando em constante 

transformação. Afinal, é no contato do sujeito com o gênero da atividade que entra em cena o 

estilo pessoal, ou seja, a apropriação e transformação dos gêneros pelo sujeito para agir em 

sua atividade individual. Clot (2010) diz que o gênero é um instrumento e um meio de ação 

que exige manutenção e que deve permanecer vivo, e que sua vitalidade dependerá justamente 

das criações individuais características do estilo, afinal, “o acabamento do gênero se opera nos 

estilos de cada um” (CLOT, 2010, p.92). São as ações singulares que retocam 

incessantemente o gênero. 

Em outras palavras, “o estilo pode, portanto, ser definido como uma metamorfose do 

gênero em curso de ação, uma repetição que vai além da repetição” (CLOT, 2010, p.93). É 

quando se pode falar do ofício, quando convocamos os protagonistas do trabalho a falar e 

mostrar a sua atividade, que o estilo emerge, mobilizando a variabilidade das formas de fazer.  

A controvérsia, o diálogo e o trânsito entre os gêneros são fundamentais para o 

desenvolvimento da atividade. Afinal, a atividade não está, necessariamente, restrita a apenas 

um gênero. Segundo Clot (2006), uma atividade pode estar vinculada a vários gêneros ao 

mesmo tempo, como ‘uma atividade polifônica’ que se movimenta entre esses gêneros e os 

encadeia, de alguma maneira, caracterizando uma ‘bipertinência genérica’, por exemplo, 

quando do pertencimento a dois gêneros. Para o autor, é no ponto de encontro e colisão entre 

esses gêneros que o estilo surge como criação do sujeito que trabalha. Nessa passagem entre 

gêneros distintos – que se opõem ou se complementam – é que o estilo individual recorrerá 

aos diversos pressupostos genéricos para agir. O estilo então é mediado por esses gêneros e 

simultaneamente os transforma ao desenvolvê-los, mediando a história coletiva da atividade, 

por meio de sua conduta única e orgânica. Para Clot (2006), “é esse processo de metamorfose 

dos gêneros, promovidos ao estatuto de objetos num inventário imperceptível no curso de 

ação, que convoca as criações estilísticas e mantém os gêneros vivos” (CLOT, 2006, p.196). 
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É nessa perspectiva que podemos compreender como a atividade é mediada pelo 

gênero profissional e, ao mesmo, media o desenvolvimento do ofício, em uma constante troca 

entre coletivo e indivíduo. Afinal, como indica Clot (2010), “o grupo só consegue ser 

homogêneo ao cultivar sua heterogeneidade” (CLOT, 2010, p.92). É dessa interação entre 

‘estilo’ e ‘gênero’ que dependerá, não só a função psicológica da atividade para o indivíduo, 

mas o enriquecimento e reestruturação constante da história coletiva do trabalho frente aos 

obstáculos sempre variáveis da realidade, os seus desenvolvimentos possíveis e impossíveis. 

Para Lima (2007), “fica claro que se o gênero degenera, o desenvolvimento da 

atividade fica bloqueado, configurando uma situação de risco, pois a atividade passa a ser, 

sobretudo, uma fonte de sofrimento” (LIMA, 2007, p. 101). Nesse cenário, “deixa de existir 

um coletivo para amparar o sujeito e relançar esse desenvolvimento” (LIMA, 2007, p. 101), 

ou seja, o sujeito tende ao isolamento, ficando sem o recurso do gênero para mobilizar a 

atividade. Clot e Faïta (2016) asseguram que, sem os recursos disponíveis através das formas 

comuns da atividade profissional, “assiste-se a um desajuste da ação individual, a uma 

‘queda’ do poder de ação e da tensão vital do coletivo, a uma perda de eficácia do trabalho e 

da própria organização” (CLOT; FAITA, 2016, p.35). 

É importante ressaltar que o coletivo, sob esta perspectiva, não é a soma dos 

indivíduos, mas fonte de uma história construída coletivamente que, não só ampara, como 

protege o sujeito e permite o seu desenvolvimento ao lhe impor limites. O enfraquecimento 

dos coletivos é algo recorrente em cenários de precarização das condições de trabalho e 

terceirização e, como ressalta Clot (2010), “podemos pensar que a ausência, a falência ou, 

ainda, a perda dessa postura simbólica e coletiva da ação individual estão na origem da 

maioria das experiências penosas suportadas, atualmente, no mundo do trabalho” (CLOT, 

2010, p.88). 

Por esse ângulo, a atividade de trabalho é, como indica Clot (2007), citado por Santos 

(2006), simultaneamente pessoal, interpessoal, transpessoal e impessoal. É pessoal pela 

inconfundível singularidade do sujeito que trabalha. É interpessoal porque sempre está 

dirigida aos outros. É transpessoal porque, não só é atravessada pela história coletiva do 

ofício, mas também mobiliza e perpassa essa mesma história. E, por fim, é impessoal pela 

prescrição externa advinda da organização do trabalho, do que é atribuído e deve ser feito. 
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4.3 Debate de normas e dramáticas de uso do corpo-si 

 

Trabalhar, do ponto de vista da Ergologia, pode ser visto como o encontro de três 

registros indissociáveis: o objeto de trabalho – material ou intelectual –, os seres humanos e o 

ambiente físico e social, considerando que “a combinação desses três parâmetros, eles 

mesmos variáveis, é infinita” (TRINQUET, 2010, p.99). Como foi dito anteriormente, o 

esforço/tendência de renormalizar o meio em que se vive em torno de nossas próprias normas 

históricas é um fato que está diretamente ligado à nossa tentativa de viver em saúde. Schwartz 

(2011b) reconhece, no confronto entre as normas antecedentes e tendências a 

renormalizações, um fato universal ao falarmos de atividade humana. Para o autor, “somos 

todos, como seres humanos, atormentados por debates internos, ‘debates de normas’ mais ou 

menos visíveis aos outros e a nós mesmos, mais ou menos invisíveis também” (SCHWARTZ, 

2011b, p.132). Nesse sentido, Schwartz (2011b) diz que, falar de uma dimensão dramática da 

atividade, habitada por conflitos e impasses, nos pequenos e grandes gestos, não corresponde 

a atribuir uma carga de drama às nossas ações, mas revelar que, em nossa vida social, nada é 

simplesmente mecânico.  

Relacionadas ao uso de si por si e ao uso de si por outros, as renormalizações 

configuram uma imposição contínua de micro-escolhas permanentes que, por menores que 

sejam, ou aparentemente insignificantes, incidem sobre nós mesmos e sobre a vida de outras 

pessoas. Tais escolhas, ainda que ínfimas, envolvem o debate de valores e critérios, o que faz 

com que nossa vida seja uma sequência de debates entre normas antecedentes, em um mundo 

criado antes de nossa existência, e a impossibilidade de vivermos em estrito acordo com 

normas previamente determinadas. Este conflito permanente é uma das justificativas para o 

uso da expressão ‘dramáticas do uso de si’ por Schwartz (2014) para caracterizar essa gestão 

da distância entre o prescrito e real, o que chamamos de subjetividade do ou no trabalho 

(TRINQUET, 2010).  

Para Trinquet (2010), “o trabalho é um ato da natureza humana que engloba e restitui 

toda complexidade humana” (TRINQUET, 2010, p.96). O trabalho é “por definição 

imprevisível. Isso quer dizer que não é e não pode ser previsto” (TRINQUET, 2010, p.97). 

Nesse sentido, o trabalho possui uma característica fundamental de invisibilidade.  

Segundo Schwartz (2014) e Trinquet (2010), pode-se considerar atividade de trabalho 

tudo que ultrapassa o prescrito, a atividade em penumbra, interior e invisível, a mobilização 

do sujeito e os arranjos do ‘corpo e da alma’. A atividade de trabalho, a qual essencialmente 
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não se vê, ao criar novas situações e micro configurações em locais, contextos e funções 

específicas, traz o que “nenhuma racionalidade antecedente teria podido predeterminar” 

(SCHWARTZ, 2011b, p.133).  

Conforme Schwartz (2011b), é preciso reconhecer a importância da normatização, 

porém observar o risco “de olhar os modelos, as normas, como um fim em si, o de ignorar a 

vida que surge a todo instante” (SCHWARTZ, 2011b, p.137). Dessa forma, estamos todos 

sujeitos a debates de normas, valores e critérios, seja apenas consigo mesmo, seja com os 

outros e nossos objetos de trabalho, convidados a preencher o vazio de normas entre o 

protocolo e o real, provocados pelo trabalho a ‘fazer o uso de si por si mesmo’. Afinal, como 

diz Trinquet (2010), “trabalhar jamais é, simplesmente, aplicar, mas se adaptar sempre às 

variabilidades organizacionais, materiais, ambientais e humanas, em tempo real” 

(TRINQUET, 2010, p.107). 

Considerando a imprevisibilidade das situações de trabalho e o vazio de normas a ser 

preenchido pelo trabalhador na atividade realizada, Schwartz (2011b), assim como Clot 

(2010), reforça a importância do coletivo, tendo em vista que, no confronto com as normas 

antecedentes, “o tratamento dos vazios de normas sempre comporta, mais ou menos, uma 

gestão coletiva” (SCHWARTZ, 2011b, p.139). O agir coletivo, como descrito no gênero da 

atividade (Clot, 2010), é provisório e produz normas provisórias que se constroem no próprio 

fazer da atividade. Torna-se instrumento e meio da ação individual, permitindo, na ausência 

de normas escritas e constituídas, recurso para mobilizar o que deve ser feito, na forma e no 

conteúdo.  

Segundo Schwartz (2011b), “renormatizar é também escolher com quem trocar 

piscadas de olhos, o que compartilhar, com quem, que patrimônio construir – ou destruir – ao 

longo dos dias” (SCHWARTZ, 2011b, p.140). É escolher, com base em critérios, valores e 

saberes, respeitar ou desrespeitar a norma, modificá-la ou transgredi-la, ou criar novas em sua 

ausência. 

Para compreendermos o saber adquirido na experiência do trabalho, presente na 

dimensão coletiva e individual do trabalho, é necessário esclarecer a diferença entre o saber 

constituído e o saber investido.  

Segundo Trinquet (2010), o saber constituído se refere ao conhecimento produzido, 

transcrito e formalizado, seja na forma de livros, ferramentas ou procedimentos, que nos 

remetem ao trabalho prescrito, sempre imprescindível. Por outro lado, o saber investido 

remete ao saber adquirido na experiência da gestão e execução da atividade. Para o autor, 
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“trata-se de um saber que está em aderência com a atividade. Ele não é formalizado e nem 

escrito em qualquer lugar” (TRINQUET, 2010, p.101), uma experiência incorporada no 

intelecto e no corpo, ou melhor, no ‘corpo-si’ do trabalhador.  

Ao questionar a distinção entre atividades de serviço – nas quais a linguagem é, 

frequentemente, o elemento visível – e de produção – onde se tem o óbvio uso do corpo e 

materialização do trabalho –, Schwartz (2014) defende a onipresença de um corpo no 

trabalho, ou seja, a presença de um ‘si’ que não é somente alma e subjetividade, trabalho 

intelectual, mas fundamentalmente um corpo, que mobiliza os cinco sentidos para determinar 

a sua forma de agir e responder a uma situação de trabalho. Para o autor, entre fibras 

musculares, conexões nervosas e órgãos, “há sem dúvida a presença do corpo que sente e 

vigia, que adere a, e seleciona, parâmetros variáveis da situação” (SCHWARTZ, 2014, 

p.262). Em outras palavras, é por meio de uma ‘sinergia’, uma espécie de agir conjunto entre 

material e imaterial, frequentemente invisível, que a atividade se realiza.  

Em um sentido próximo, Clot (2010) afirma que o trabalhador “transforma seu 

organismo fisiológico, quase sempre, à sua revelia, em um corpo próprio vivido, verdadeiro 

órgão funcional de sua atividade” (CLOT, 2010, p.19), formando um todo com os seus 

instrumentos. Para Schwartz (2014), “essa entidade que passamos a chamar de ‘corpo-si’ 

transgride todas as fronteiras entre o biológico e o histórico” (SCHWARTZ, 2014, p.264) e 

adquire três ancoragens indissociáveis: biológica, histórica e singular. Dessa forma, podemos 

tomar a atividade de trabalho “no sentido de atividade interior. É o que se passa na mente e no 

corpo da pessoa no trabalho, em diálogo com ela mesma, com o seu meio e com os “outros”” 

(TRINQUET, 2010, p.96). 

Do uso deste ‘corpo-si’ em meio a incessantes renormalizações, é produzida uma 

espécie de memória das seleções pertinentes e comportamentos escolhidos, conhecimento 

hierarquizado frente a situações sempre modificadas, uma herança na atividade – individual e 

coletiva – à qual podemos atribuir a relação anteriormente descrita entre ‘gênero da atividade’ 

e ‘estilo’ por Clot (2010).  

O corpo que trabalha se utiliza do meio social – gênero – já existente para o seu agir 

individual – estilo –, assim como da sua própria vivência corporal – cognitiva, afetiva, 

fisiológica e social. Ao fazê-lo, esse organismo interfere na história coletiva daquela atividade 

naquele meio, em um duplo processo de mediação, como discutimos anteriormente. Esse 

saber adquirido na experiência e indexado a uma determinada situação de trabalho poderá, ou 

não, se tornar um saber constituído, formalizado ou eventuais prescrições. 
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No entanto, como ressalta Schwartz (2011b), “nenhum protocolo, nenhuma norma 

antecedente, nenhuma prescrição poderá abstrair os vazios de normas. A antecipação 

exaustiva é impossível” (SCHWARTZ, 2011b, p.138). Ou seja, a solicitação por 

renormalizações e produção de saberes locais e ‘investidos’ na situação de trabalho é algo 

que, se tratando de atividade humana, sempre estará presente.  

Em outras palavras, a memória individual e coletiva presente na execução da atividade 

e dos gestos é o que sempre garante que o trabalho seja realizado. Esse saber investido em 

‘aderência’ à realidade, operado pelos trabalhadores na própria situação de trabalho, garantirá 

o gesto adaptado, o comportamento adequado. Esse conhecimento, muitas vezes invisível, 

perpassa não só o intelecto, mas o corpo em suas possibilidades e limitações, onde, no termo 

utilizado por Trinquet (2010), está ‘cravado’ esse conhecimento prático. Para Schwartz 

(2014), é essa incorporação da história profissional, social e local no ‘corpo-si’ do profissional 

que o leva a um agir industrioso e socialmente competente, incompreensível ao sujeito novato 

na mesma situação. 

 

4.4 Saúde, atividade impedida e poder de agir 

 

Para Clot (2011), ao considerarmos a necessidade de criar um contexto para viver 

como condição intrínseca do ser humano, podemos entender “atividade” e “saúde” como 

sinônimos (CLOT, 2011). Sobre a relação entre saúde e doença, Clot (2010), assim como 

Schwartz (20141), se apropria dos pensamentos de Canguilhem (2009) e afirma que “a estrita 

conservação de si se opõe à saúde” (CLOT, 2010, p.112) e que a possibilidade de superar e 

instituir normas é o que a caracteriza. Ou seja, para o autor, “longe de ser um dado natural, a 

saúde é um poder de ação sobre si e sobre o mundo, adquirido junto dos outros” (CLOT, 

2010, p.111). Trata-se do desenvolvimento do poder de agir sobre o mundo e sobre si mesmo, 

visão similar às de Schwartz (2014) e Trinquet (2010) sobre a tendência às renormalizações.  

Ter boa saúde, sob essa perspectiva, é sentir-se mais do que o “normal”, é superar as 

defesas quando estas se tornam normas restritivas. Para Clot (2010), “ser normal, não é ser 

adaptado, mas ser mais que normal, criativo. A resposta - ou, ainda, a réplica criativa – faz 

crescer o sujeito que a defesa apenas protege” (CLOT, 2010, p.111). Clot (2010) afirma que, 

para Canguilhem (2009), a doença é uma expressão da vida e que “a indiferença de um ser 

vivo pelas suas condições de vida e à qualidade de seu intercâmbio com o meio que é 

profundamente anormal” (CLOT, 2010, p.109). Por essa lógica, a vida está longe de ser 
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inerte, mas sim ‘reação’ e ‘polaridade’ frente às condições que lhe são impostas 

(CANGUILHEM, 2009). 

Percebemos a atividade como produção e recriação de um meio, quando ao sujeito lhe 

é permitido criar e transformar o mundo ao seu redor, afetando a organização de seu trabalho 

pela sua iniciativa, como sinônimo de saúde (LIMA, 2007). Para Lhuilier (2014), “o ato de 

trabalhar não se limita a perguntar ou a dizer como fazer. É também, fundamentalmente, 

pensar o “por que fazer” e contemplar a própria atividade, através daquilo que se busca fazer” 

(LHUILIER, 2014, p. 15). 

Schwartz sustenta que (2011b) “a saúde começa com a tentativa de redesenhar 

parcialmente o meio em que se vive, em função de suas próprias normas, elaboradas por sua 

história” (SCHWARTZ, 2011b, P.138). Nessa perspectiva, ao criticar a pretensão da 

administração científica do trabalho, Canguilhem (2016) afirma que, “assim como não existe 

uma racionalização, mas várias racionalizações, também não existe uma norma, mas normas” 

(CANGUILHEM, 2016, p.118). Por esse ângulo, a própria noção de normalidade é 

questionada, afinal, a situação ou meio de trabalho tomados por ‘normais’ pelos 

trabalhadores, são aqueles os quais eles próprios ajudaram a construir. Para o autor (2016), os 

trabalhadores reagem mais favoravelmente ao meio quando participam da crítica e escolha 

dos seus movimentos, deixando de se sentir ‘objeto’ para se perceber ‘sujeito’ em um meio de 

organização. 

Nesse sentido, a tentativa do sujeito de viver em saúde passa diretamente por sua 

capacidade de aumentar o seu raio de ação no mundo, ou seja, aumentar o seu poder de agir. 

Para Bendassolli (2011), trata-se da capacidade de o sujeito incorporar em sua atividade 

aspectos de sua subjetividade, apresentando domínio sobre instrumentos de trabalho, 

respondendo às atividades dos outros de modo a realizar a sua própria. 

Priorizando assim o sujeito da ação, entendemos o sofrimento no trabalho como 

intimamente ligado à atividade impedida, ou seja, o fato de o sujeito desejar trabalhar, mas 

não poder, conforme o seu próprio desejo e os ideais de seu coletivo de trabalho 

(BENDASSOLLI, 2011). Desse modo, o que podemos chamar de ‘trabalho bloqueado’ 

impossibilita um livre conflito do indivíduo e do seu coletivo com o objeto do seu trabalho, 

com os riscos, desafios e demandas, caracterizando a amputação do seu poder de agir e, por 

fim, o desencontro entre o indivíduo e sua obra.  

Como já foi dito, no entendimento de Clot (2006), atividade não é apenas o que é 

feito, mas também o que ainda não foi feito. Para o autor, “o sonho é parte da atividade. Inclui 
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o que eu fiz e o que eu não fiz” (CLOT, 2006, p.105) e, o que nos faz sofrer e nos adoece no 

trabalho, é a atividade impedida, ou seja, o fato do sujeito desejar trabalhar, mas não poder. A 

atividade impedida impossibilita um livre conflito do indivíduo e do seu coletivo com o 

objeto do seu trabalho, com os riscos, desafios e demandas. 

Para Bendassolli (2011), a atividade torna-se impedida por algumas razões. Em 

primeiro lugar, há uma perda de significado, geralmente motivada pela impossibilidade de 

discutir os critérios de qualidade do trabalho. Isso ocorre quando apenas realizamos atividades 

prescritas pela organização, sem discussão, por obrigação, tornando-as assim atividades 

vazias. Não nos reconhecemos nelas. Em segundo lugar, quando a organização não oferece 

recursos para realizarmos a atividade conforme nosso desejo ou, pior, atrapalha a realização 

da atividade. Isso ocorre quando, por exemplo, a empresa estabelece critérios inconciliáveis 

de desempenho com a nossa expectativa ou ainda quando desfragmenta os coletivos, isolando 

e impedindo o diálogo entre profissionais do mesmo gênero. Portanto, para Bendassolli 

(2011), “bloquear a atividade consiste, em última instância, no bloqueio do poder dos 

coletivos em articular estratégias compartilhadas de ação” (BENDASSOLLI, 2011, p. 83). 

 

4.5 Negativo psicossocial e trabalho sujo 

 

Por fim, para a análise da atividade dos agentes de segurança penitenciários é 

fundamental compreender o sentido do trabalho para aqueles que o realizam, articulando os 

conceitos de “negativo psicossocial” e ‘trabalho sujo’, conceitos frequentemente associados à 

atividade desses profissionais. 

De acordo com Lhuilier (2014b), o sentido do trabalho não se decreta nem se dá, mas 

é construído coletivamente. Segundo a autora, a divisão do trabalho é também uma divisão 

moral e psicológica, que diferencia as profissões prestigiadas e as desconhecidas, as 

desejáveis e as indesejáveis. A autora ressalta que os julgamentos de valor sobre determinada 

atividade contaminam também seu protagonista, como, por exemplo, as tarefas que se 

encontram na parte inferior de uma suposta ‘escala moral do trabalho’, referindo-se às 

“tarefas física ou simbolicamente nojentas, humilhantes, degradantes, tarefas que são 

sinônimo de transgressão dos valores morais” (LHUILIER, 2014a, p.16). A pesquisadora se 

refere aos profissionais que se ocupam do lixo, faxina, doenças, morte, loucura, velhice, 

marginalidade, deficiência, etc., cujas atividades estão ligadas ao que ela denomina “negativo 

psicossocial”, envolvendo atividades também conceituadas originalmente por Hughes (1996) 
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como “trabalho sujo”, pois são rejeitadas ou permanecem nos bastidores, como um extrato 

negativo da sociedade. 

De acordo com Bendassolli e da Rocha Falcão (2013), o termo dirty work – trabalho 

sujo – foi proposto em 1951 por Hughes, “para quem tal trabalho se referia a tarefas e 

ocupações percebidas como degradantes ou que provocavam alguma forma de nojo” 

(BENDASSOLLI; DA ROCHA FALCÃO, 2013, p.1156). Essa denominação remeteria a um 

estigma ou uma mancha nos planos moral, físico e social. Como ressaltam os mesmos 

autores, são diversas as apropriações e transformações operadas em torno deste conceito 

desde o seu cunho original. Em sua concepção, devemos nos atentar ao risco de depreender 

que os trabalhos concebidos como sujos devem ser erradicados, uma vez que tais atividades 

estão, assim como todas as atividades, em confronto permanente com as resistências da 

realidade prática e a ocupação do espaço entre o real e prescrito. Pelo contrário, Bendassolli e 

da Rocha Falcão (2013) afirmam que “sua realização é parte intrínseca e socialmente 

reconhecida do funcionamento das sociedades ocidentais, no sentido de que é uma 

necessidade imposta pelo próprio cotidiano dessas sociedades” (BENDASSOLLI; DA 

ROCHA FALCÃO, 2013, p.1157).  

Ao aproximarem a discussão em torno do conceito às clínicas do trabalho, os autores 

propõem um reposicionamento do termo, defendendo que o conceito de “trabalho sujo deve 

ser reservado àquelas atividades privadas do entorno de um coletivo de trabalho” 

(BENDASSOLLI; DA ROCHA FALCÃO, 2013, p.1155).  

Para nós, é importante considerar tal apropriação do termo, uma vez que consideramos 

fundamental em nossa perspectiva o papel do coletivo de trabalho e da mediação do gênero na 

atividade individual. Afinal, não basta denominarmos uma atividade como negativa em si 

mesma e desconsiderar a criação coletiva e individual presente em sua execução. Nesta 

perspectiva, tais atividades sujas, ainda que marcadas por uma negativa representação social, 

com impactos observáveis na identidade de seus executores, possibilitariam o 

desenvolvimento psicológico do trabalhador, desde que houvesse a presença da mediação do 

coletivo e do individual no confronto com os obstáculos da realidade das situações de 

trabalho, fator primordial para o desenvolvimento da atividade na perspectiva de Clot (2010). 

Dessa forma, é possível conceber e explorar a criatividade e a implicação do sujeito em sua 

atividade, na criação e transformação de normas, operador essencial de saúde para Clot (2010) 

e Schwartz (2011b), ainda que em contextos e condições “desprovidas de sentido e eficiência 

(contextos de trabalho sujo)” (BENDASSOLLI; DA ROCHA FALCÃO, 2013, p.1163). 
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5 METODOLOGIA 

 

Para alcançarmos os objetivos propostos por este trabalho, pressupomos a 

indissociabilidade entre pesquisa e ação, caracterizando-o como uma pesquisa qualitativa do 

tipo estudo de caso. Nossa investigação buscou assumir a conotação de uma intervenção 

voltada para a produção de dados, reconhecendo, nos conflitos e tensões, possibilidades de 

mudanças, nos interessando pelos movimentos de transformação e conhecimento, em nossa 

interação com o campo. Nesse sentido, “o estudo se desenrolou paralelamente ao 

acompanhamento da ação” (THIOLLENT, 2008, p.57), em uma perspectiva clínica. 

Quando falamos de uma abordagem clínica, em ciências humanas, estamos nos 

referindo a práticas centradas no indivíduo, grupos, organizações ou situações sociais 

particulares, as quais buscamos examinar sob a perspectiva de sua especificidade e 

singularidade (SÉVIGNY, 2001). O clínico quer analisar como o problema é compreendido 

pelos próprios atores, explorando as interpretações e os pontos de vista individuais, 

considerando sempre o contexto social ou coletivo dessas representações singulares. Optamos 

por praticar a interdisciplinaridade e não limitar a fonte de conhecimento e interpretação, 

considerando e valorizando os diferentes saberes dos sujeitos envolvidos na situação de 

trabalho. 

Nos termos descritos por Deslauriers e Kérisit (2010), buscou-se o estudo do cotidiano 

e do ordinário, do sentido da ação vivida pelos atores na situação de trabalho, nos ancorando 

“na dialética das representações, ações e interpretações dos atores sociais em seu meio” 

(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2010, p. 135). 

Em uma relação indissociável com nosso referencial teórico, localizamos nossos 

principais fundamentos e orientações metodológicas nas Clínicas do Trabalho, como foi dito 

anteriormente, tendo como objetivo central a análise do trabalho. Privilegia-se assim o uso de 

metodologias qualitativas, por meio de dispositivos que convoquem os próprios sujeitos a 

refletir sobre suas práticas (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011).  

Para Lhuilier (2014b), “trata-se, ao mesmo tempo, de compreender para transformar e 

de transformar para compreender, o que inscreve a clínica do trabalho numa perspectiva de 

pesquisa-ação” (LHUILIER, 2014b, p. 8). Dessa forma, a intervenção buscou produzir 

conhecimento sobre a atividade e mudanças, provocando as possibilidades que os 

protagonistas do trabalho têm de criar e reinventar sua atividade profissional (SILVA, 2014).  
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Como discutido anteriormente, estamos cientes de que não pretendemos inscrever este 

estudo em uma abordagem ‘clínica do trabalho’ em particular, mas nos apropriar de forma 

criativa e crítica dos conceitos e elementos que nos auxiliem a compreender e intervir na 

situação de trabalho, consideradas suas diferentes influências e bases epistemológicas. 

Apesar de priorizar a transformação da organização e da atividade, a intervenção 

clínica no trabalho não implica em abrir mão da produção de conhecimento, mas enfatizar o 

saber dos trabalhadores, tornando-os protagonistas das mudanças, ressaltando o 

desenvolvimento de suas interpretações, mais do que a interpretação do pesquisador como 

único detentor do saber (Lima, 2014). Identificamo-nos com esse aspecto e buscamos adequar 

nossas propostas reconhecendo os limites de uma demanda que considera fundamentalmente a 

produção científica, nos posicionando entre uma proposta de intervenção e a construção de 

conhecimento. 

Bendassolli e Soboll (2011), ao afirmarem que o modelo da pesquisa-ação é o que 

melhor se adequa à nossa proposta teórica, ressaltam que cabe ao pesquisador assumir duas 

posturas: a de clínico social, interessado na transformação da realidade, construída em 

conjunto com os protagonistas do trabalho, e a de pesquisador-clínico, “quando se espera dele 

uma postura engajada, capaz de questionar o próprio conhecimento produzido e os usos que 

dele podem vir a ser feitos pelos coletivos de trabalho.” (BENDASSOLLI; SOBOLL, 2011, 

p. 68). 

A fim de esclarecer os métodos, modalidades de amostragem e natureza dos dados, 

consideramos que foi realizada uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso (PIRES, 

2010). Trata-se de uma amostragem não probabilística, que “não se constitui ao acaso, mas 

sim em função de características precisas, que o pesquisador pretende analisar” 

(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2010, p.138). A escolha por uma organização em particular 

buscou, além da investigação de suas especificidades, possibilitar que a pesquisa se torne via 

de acesso e referência para a compreensão de outros fenômenos e realidades (PIRES, 2010).  

Buscamos trazer, por meio dos métodos propostos, o ponto de vista do trabalho do 

próprio trabalhador, investigando a atividade na perspectiva do sujeito que o realiza, 

considerando a construção de decisões conjuntas entre pesquisadores e participantes. Com o 

objetivo de compreender em profundidade o fenômeno estudado, propomos a triangulação de 

métodos, considerando que cada dispositivo utilizado contribuiu para a nossa questão de uma 

maneira específica e devemos conhecer suas diferentes construções. Para Flick (2009), "a 

triangulação implica que os pesquisadores assumam diferentes perspectivas sobre uma 
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questão em estudo ou, de forma mais geral, ao responder a perguntas de pesquisa” (FLICK, 

2009, p. 62).  

Consideramos como ferramentas para a produção de nosso material empírico: análise 

de documentos, observação participante, entrevistas individuais semiestruturadas e grupos de 

discussão. Primeiramente, é importante ressaltar que não propomos a utilização de 

instrumentos especificamente desenvolvidos ou vinculados a uma determinada abordagem 

clínica do trabalho, mas sim métodos amplamente adotados em ciências sociais, que 

atendessem aos objetivos de nossa pesquisa. Dessa forma, não propomos um protocolo a ser 

seguido, mas a apropriação de dispositivos específicos em função da experiência de campo e 

do desenvolvimento do trabalho. Afinal, de acordo com Silva (2014), os métodos neste tipo 

de pesquisa-intervenção “podem ser muitos e são frequentemente refeitos no curso do 

processo de estudo ou de intervenção clínica” (SILVA, 2014, p. 83). Em outras palavras, 

pode-se dizer que, sob essa perspectiva, o campo define, em grande medida, o método mais 

adequado a ser utilizado. No entanto, os dispositivos adotados devem ser coerentes com a 

proposta teórica adotada e buscar sempre produzir um deslocamento do trabalhador para o 

lugar de observador e analista de sua própria atividade (LIMA, 2014). 

 Para a realização da presente investigação foram observados os aspectos éticos para 

pesquisas envolvendo seres humanos previstos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

– CONEP, dentre eles: assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

pelos trabalhadores entrevistados; Termo de Compromisso (Carta de Anuência) assinado pela 

instituição SEAP autorizando sua execução; e Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP 

da PUC Minas aprovando o projeto, de número 2.084.238. 

Primeiramente, descreveremos e detalharemos cada um dos dispositivos como foram 

inicialmente propostos, ou seja, antes de nosso contato com o campo de pesquisa. Em 

seguida, ao tratarmos da pesquisa de campo e como ela ocorreu na prática, faremos algumas 

pontuações acerca da utilização dos métodos e eventuais adequações que se mostraram 

necessárias ao longo de nossa experiência no HPJJV. 

 

5.1 Análise documental 

 

Buscou-se realizar – do início ao fim de nosso trabalho - leitura e análise de leis 

estaduais e federais – documentos de domínio público –, assim como resoluções, portarias e 

decretos afetos à nossa área de estudo. Documentos institucionais de acesso restrito como 
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procedimentos operacionais padrão, orientações de serviço, instruções normativas, 

comunicados internos e memorandos circulares fornecidos pela instituição – SEAP e HPJJV –

também foram analisados, a fim de contribuir, tanto com a produção de dados por meio dos 

outros métodos citados, quanto com a análise e interpretação da realidade. Além disso, foram 

solicitados documentos ao próprio estabelecimento investigado, incluindo normas internas, 

regimentos ou procedimentos específicos de cada setor e/ou equipe participante.  

Ao adotar uma postura crítica, em nossa análise documental, assim como nos alertam 

Spink et al. (2015) e Cellard (2010), buscamos nos manter atentos ao seu contexto de 

produção, com o objetivo de compreender seus diversos elementos e aspectos, em confronto 

com a realidade observada e vivenciada. Entendemos que os documentos, mais do que 

prescrever ou sistematizar estruturas e procedimentos, dizem de normas que compõem e são 

compostas em um contexto sócio histórico, permeando nossas práticas (SPINK ET AL., 

2015).  

 

5.2 Observação 

 

A observação da realidade visa produzir conhecimentos sobre a atividade, além de 

subsidiar o conhecimento do ambiente e da experiência dos sujeitos. De acordo com Gray 

(2012), “a observação envolve o olhar sistemático sobre as ações das pessoas e o registro, 

análise e interpretação de seus comportamentos” (GRAY, 2012, p. 321). Considerou-se a 

modalidade aqui utilizada como observação aberta e participante, uma vez que o método teve 

como principal intenção produzir dados por meio de “observação e escuta de pessoas em seu 

contexto natural e descobrir os sentidos e as interpretações sociais que elas atribuem a suas 

próprias atividades” (GRAY, 2012, p.323). 

Em nosso referencial teórico-metodológico, adotamos o entendimento de Clot (2010), 

sobre o resultado duplo da observação, em Clínica da Atividade. A observação, além de 

proporcionar conhecimento sobre a atividade e a situação de trabalho, o cenário no qual se dá 

a pesquisa, produz também uma intervenção. Para Clot (2010), “a observação não produz 

conhecimento somente para o observador, produz também uma atividade no observado e 

produz, sobretudo, no observado um diálogo interior” (CLOT, 2010, p. 224). Nesse sentido, a 

observação em si produz o incômodo desejável, que desloca o trabalhador para o lugar de 

analista de sua própria atividade, não mais apenas objeto da observação, e que se observa no 

mesmo momento em que o outro o observa (CLOT, 2010). 



108 
 

 
 

5.3 Entrevistas 

 

A utilização de entrevistas na produção de dados verbais é amplamente difundida em 

pesquisas qualitativas e suas diferentes modalidades vão desde as mais estruturadas às mais 

abertas e espontâneas (FLICK, 2009). Seguindo nosso entendimento teórico-metodológico, as 

entrevistas, nesta proposta de pesquisa, se aproximam de entrevistas etnográficas, quando a 

estrutura local e temporal se apresenta menos claramente delimitada, ou seja, as 

oportunidades para entrevista surgem espontaneamente no contato regular com o campo, 

como uma série de conversas inseridas em nossa observação participante (FLICK, 2009). 

Nesse sentido, aproximamo-nos ainda das considerações trazidas por Batista, Bernardes e 

Menegon (2014), quanto ao uso de conversas, como proposta metodológica em pesquisa, 

enfatizando os sujeitos como protagonistas na construção do conhecimento, assim como a 

importância do inusitado e do informal, ao vivenciar o cotidiano de um HCTP. 

Acreditamos que a alternância entre entrevistas semiestruturadas e conversas 

informais foi fundamental ao tipo de investigação proposto, cabendo ao pesquisador adotar os 

métodos mais adequados, em função de seus objetivos e condições temporais e estruturais no 

ambiente de trabalho. Foi utilizado um roteiro de perguntas (APÊNDICE A) que serviu como 

referência para nossa interação com os participantes. 

 

5.4 Discussão em grupo 

 

Por fim, propomos a utilização da discussão em grupo, para ampliar as percepções 

sobre o tema investigado e produzir dados a partir da interação coletiva, construindo um 

grupo de referência que tenha como objetivo a coanálise do trabalho (Gondim, 2002; Silva, 

2014). Inspiramo-nos, assim, no método do grupo focal e em ferramentas – baseadas na 

interação grupal e na co-construção do conhecimento - utilizadas nas abordagens clínicas do 

trabalho. 

Primeiramente, para Gondim (2002), a utilização de grupos focais, associada a 

técnicas como a entrevista e a observação, facilita a avaliação de opiniões individuais e 

coletivas, permitindo também confrontar o conteúdo produzido com a rotina dos participantes. 

Para Flick (2009), o aspecto principal do grupo focal é a utilização explícita da interação 

grupal para a produção de dados e reflexões menos acessíveis, em um contexto sem a 

observação do coletivo. Para o autor, “grupos focais [...] podem ser muito produtivos quando 
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a interação e, talvez, a dinâmica dos membros possam acrescentar algo ao conhecimento na 

situação da coleta de dados” (FLICK, 2009, p.192), o que representa nosso interesse. 

Ao referir-se à pesquisa e intervenção em Clínica da atividade, Silva (2014) afirma 

que, no trabalho de coanálise da atividade, busca-se um diálogo entre os trabalhadores, com 

sua experiência prática, e o investigador, com suas percepções e conceitos estranhos àquela 

situação de trabalho. Ou seja, através do grupo de referência, busca-se um momento de troca 

de experiências – e confrontação – e de saberes regulado por um interlocutor.  

Quanto à composição e função do grupo, nos identificamos com a postura adotada por 

Silva (2014), ao ressaltar que o modo de análise será discutido com o grupo interessado em 

participar da investigação, e que este acompanhará a pesquisa-intervenção, construindo 

decisões, definindo as atividades a serem analisadas e o material produzido, para ampliarmos 

a discussão com os demais trabalhadores. Busca-se, por meio do diálogo, utilizar a 

controvérsia como recurso para o desenvolvimento da atividade, do debate que favoreça 

deslocamentos e produção de novas elaborações, tanto por parte dos protagonistas do trabalho 

como do pesquisador (SILVA, 2014). 

 

5.5 Diário de campo 

 

Como parte da observação participante, as notas de campo – ou diário de campo – 

tornam-se essenciais para a análise e registro dos dados. De acordo com Gray (2012), as 

anotações construídas ao longo da pesquisa de campo devem ser realizadas, 

preferencialmente, logo após a imersão no local e situação investigados, em uma espécie de 

alternância entre o campo e o registro.  

Além disso, devem almejar conter o maior número de detalhes possível, registrando os 

atores presentes na situação, suas falas, sentimentos e impressões, não só dos investigados, 

mas também do pesquisador, como também datas, horários, disposições físicas do ambiente e 

demais aspectos adequados aos objetivos da investigação. Esse diário contribui enormemente 

para a produção escrita da experiência e também cumpre o papel de avaliação constante da 

pesquisa de campo, já que os dados produzidos aqui, em conjunto com os demais métodos, 

são fundamentais para o planejamento antecipado e mutável das ações de pesquisa. Para Gray 

(2012), as notas de campo se unem aos demais registros para compor o registro escrito que 

serve de base para a análise primária dos dados.  
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5.6 Análise dos dados 

 

Em nossa etapa de análise dos dados seguimos as três fases da análise de conteúdo, 

descritas por Bardin (1977): a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. A partir do material produzido, foram realizados os 

processos de codificação e categorização, buscando-se a formulação de hipóteses e 

interpretações, em acordo com o nosso referencial teórico e problema de pesquisa. De acordo 

com Creswell (2014), a análise em pesquisa qualitativa envolve a organização e a leitura dos 

dados, a composição dos temas e sua representação, e trata-se de um processo conectado de 

atividades simultâneas que resultará em formas de apresentação e discussão. 

Concluindo nossa proposta metodológica, cabe ressaltar, conforme nos alertam 

Carreteiro e Barros (2014) que “a atividade – realizada, definida, representada, imaginada, 

questionada, criticada, refletida e analisada pelos trabalhadores – é o ponto de partida e o 

objetivo da intervenção” (CARRETEIRO; BARROS, 2014, p.118).  

Clot (2010) afirma que “o trabalho de pesquisa científica propriamente dito começa aí, 

quando o desenvolvimento ‘provocado’ no trabalho coletivo se torna matéria-prima da 

investigação” (CLOT, 2010, p. 38), quando a ação conjunta – pesquisadores e profissionais -, 

de meio de transformação, torna-se inicialmente objeto de análise e, depois, meio de produzir 

conhecimentos sobre o desenvolvimento psicológico na ação. 

 

5.7 Pesquisa de campo 

 

No período de abril a setembro de 2017, foram realizadas 08 visitas ao Hospital 

Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, localizado em Barbacena, Minas Gerais, sendo 02 nos 

dias 05 e 06 de abril, 04 nos dias 02, 03, 30 e 31 de maio, e as 02 últimas nos dias 04 e 05 de 

setembro. Em todas elas, utilizou-se o pressuposto da observação participante, considerando 

como técnicas de produção de dados, tanto a entrevista individual semiestruturada registrada 

em gravação de áudio, como as conversas informais e espontâneas, individuais ou coletivas, 

frequentemente realizadas no próprio posto de trabalho.  

A maior parte das visitas ocorreu com entrada no HPJJV no meio da manhã e saída no 

fim da tarde, o que possibilitou acompanhar a rotina dos trabalhadores, conhecer todos os 

espaços físicos e vivenciar experiências essenciais para compreensão do nosso objeto de 

estudo.  
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Foi necessário, tanto para o início da investigação, quanto para o acesso à unidade, 

uma autorização prévia emitida pela Secretaria de Administração Prisional de Minas Gerais 

(SEAP). Apesar da dificuldade inicial encontrada para autorização da pesquisa, fator 

comumente relatado em investigações no sistema prisional, não foi observada resistência dos 

gestores do próprio HPJJV à proposta. Pelo contrário, houve interesse em facilitar a entrada 

na unidade e o acesso aos espaços e rotinas, o oposto ao observado nos níveis hierárquicos 

superiores, atitude da qual inferimos o receio em expor o sistema prisional a críticas de 

qualquer natureza. Acreditamos, ainda, que a vinculação deste pesquisador à própria 

instituição pública investigada, mesmo que em ambiente diverso, tenha sido um fator 

facilitador de nossa circulação no HPJJV. 

Como descrito em nossa introdução, assumimos em nossa intervenção um duplo ‘lugar 

de fala’, ou seja, enquanto trabalhador vinculado à SEAP e como pesquisador vinculado ao 

espaço acadêmico. Nessa perspectiva, três pontos merecem destaque. Primeiramente, o acesso 

e a circulação pelas dependências do HPJJV, apesar de garantida pela autorização prévia da 

SEAP, foram facilitados por ‘pertencermos’ ao Estado e a apresentação do crachá de 

identificação da SEAP colaborou com a ausência de grandes questionamentos.  

No entanto, e este é o nosso segundo ponto a ser observado, o rótulo dado inicialmente 

a este pesquisador de ‘auditor’ ou ‘investigador de irregularidades’ esteve presente ao longo 

de nossas visitas. Apesar de considerarmos que a impressão inicial de uma espécie de 

auditoria do HPJJV por alguém da SEAP tenha diminuído consideravelmente no contato com 

os trabalhadores, não é possível afirmar que tenha cessado. Na tentativa de evitar prejuízos 

derivados deste ‘pertencimento’ à SEAP, buscamos colocar, em todos os contatos, formais e 

informais, com os profissionais do estabelecimento, o nosso interesse de compreender a 

atividade do agente penitenciário em um manicômio judiciário, recusando qualquer filiação à 

favor ou contra a administração pública. Buscávamos, a todo o momento, reafirmar o 

interesse no conhecimento e na experiência daqueles trabalhadores, negando qualquer 

julgamento entre certo e errado. 

Paralelamente, e em terceiro lugar, a vinculação à SEAP permitiu o surgimento de 

uma espécie de familiaridade de experiências, como se ambos – pesquisador e pesquisado – 

pertencessem ao mesmo gênero da atividade ‘servidor público’. Isto posto, pode-se dizer de 

uma maior empatia ou o que, em nossa percepção, consideramos uma comunicação mais 

sincera entre as partes envolvidas. Entretanto, como parte intrincada de toda a trama 

institucional, reconhecemos nossos limites em analisar todas as implicações desta dupla 
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identidade, mas em nossa análise buscaremos identificar, sempre que possível, as influências 

desta vinculação. 

Foram entrevistados, formalmente, 09 agentes de segurança penitenciários masculinos 

e 01 profissional de psicologia. As entrevistas com os agentes penitenciários e com o 

profissional de psicologia foram gravadas em áudio e depois transcritas integralmente, com o 

auxílio de notas tomadas no momento das conversas. No caso dos diretores geral e de 

segurança do HPJJV, foram realizadas conversas em diferentes momentos ao longo de nossas 

visitas, portanto não foram feitas gravações de áudio, apenas registros escritos, assim como 

ocorreu com outros trabalhadores com os quais tivemos contato. 

Abaixo caracterizamos cada um dos 10 trabalhadores entrevistados, considerando: o 

cargo ocupado; o tempo de trabalho na SEAP; o tempo de atuação no HPJJV; e se já atuou em 

uma unidade prisional comum, como presídios, penitenciárias, complexos penitenciários ou 

centros de remanejamento, ainda que provisoriamente, em casos nos quais o trabalhador foi 

deslocado para outra unidade prisional por um período determinado: 

 

Quadro 7 – Caracterização dos trabalhadores entrevistados 

Entrevistado Cargo 

Tempo de 

trabalho na 

SEAP 

Tempo de atuação 

no HPJJV 

Experiência em 

unidade prisional 

comum 

S01 Agente 29 anos 29 anos Não 

S02 Agente 35 anos 35 anos Não 

S03 Agente 08 anos 04 anos Sim 

S04 Agente 02 anos e 05 meses 01 ano e 02 meses Sim 

S05 Agente 39 anos 39 anos Não 

S06 Agente 02 anos e 03 meses 01 ano e 04 meses Sim 

S075 Agente Não mencionou Não mencionou Não mencionou 

S08 Agente 10 anos 10 anos Sim 

S09 Psicólogo 09 anos 06 anos Sim 

S10 Agente 02 anos e 06 meses 02 anos Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa de campo. 

 

Percebe-se que, dos 09 agentes penitenciários entrevistados, 03 – S01, S02 e S05 – 

não possuem experiência em unidades prisionais convencionais, sendo estes, 

coincidentemente, os trabalhadores com os maiores tempos de atuação no HPJJV. Já outros 

05 agentes – S03, S04, S06, S08 e S10 – possuem experiência em uma prisão tradicional e 

                                                           
5 A entrevista com S07 foi realizada na portaria da unidade, no setor de identificação. Por isso, a gravação teve 

de ser interrompida diversas vezes devido à chegada de visitantes. Além disso, o ASP se sentiu desconfortável 

em ser gravado, o que, além da movimentação do setor, culminou com a decisão deste pesquisador de desligar o 

gravador em alguns momentos e não abordar algumas variáveis, como o tempo de trabalho na SEAP, o tempo no 

HPJJV e a experiência em unidade prisional tradicional, optando por favorecer o fluxo espontâneo na fala do 

entrevistado e aproveitar sua disponibilidade em contribuir. 
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tempo de atuação mínimo de 01 ano no HPJJV. Quanto a S07, não foi possível verificar o 

tempo de atuação e a experiência em unidade convencional.  

Isto posto, será possível observar, em nossas categorias de análise, como o trabalho do 

agente no HPJJV é constantemente remetido e comparado ao trabalho do agente nos demais 

estabelecimentos penais ‘convencionais’, e daí conferida a sua particularidade. A diferença na 

execução de alguns procedimentos, nos ‘instrumentos de trabalho’ utilizados, na relação 

estabelecida com o indivíduo privado de liberdade, no clima ‘mais leve’ ou ‘mais pesado’ e 

no próprio papel do agente penitenciário naquele local são elementos frequentemente 

utilizados para caracterizar o trabalho deste profissional no HPJJV. 

Será possível ainda verificar como o gênero profissional – nesse caso, o gênero 

‘agente penitenciário que atua em um manicômio judiciário’ – se mostra no discurso dos 

agentes mais e menos experientes e se cruza com o gênero da atividade ‘agentes 

penitenciários’ de modo geral, este último uma história coletiva do ofício mais ampla. Nesse 

sentido, percebe-se desde já a existência de uma ‘bipertinência genérica’ nessa atividade, nos 

termos descritos por Clot (2006), aspecto que será discutido adiante. A transmissão do gênero 

da atividade no próprio desenvolvimento da atividade é verificada na fala dos entrevistados e 

na constante referência ao ‘modo de fazer’ ou ‘o jeito de trabalhar’ no HPJJV, como algo 

aprendido na prática, no contato com os outros trabalhadores. 

Quanto à experiência do profissional de psicologia – S09 – nas duas realidades, 

sempre comparadas – a prisão convencional e o manicômio judiciário -, pode-se dizer que 

esta foi essencial não só para compreender o papel do agente penitenciário nesse 

estabelecimento e a singularidade de sua atividade, mas para conhecer a perspectiva dos 

profissionais que atuam diretamente no atendimento e na garantia da saúde e dos direitos dos 

pacientes do HPJJV. Esse aspecto será abordado posteriormente em nossas considerações, 

como experiência que demanda uma nova investigação. 

A indicação dos trabalhadores entrevistados ocorreu de forma variada, ora por 

indicação da direção, ora por interesse do trabalhador em participar da pesquisa e outras vezes 

por sugestões dos entrevistados a colegas. Apesar de acatar grande parte das demandas 

espontâneas, 02 critérios básicos foram adotados: o tempo de trabalho no HPJJV e o 

pertencimento a equipes de plantão distintas. 

No primeiro contato com a direção da unidade foi mencionada a diferença na dinâmica 

do trabalho já observada entre as gerações de trabalhadores, ou seja, entre agentes com mais 
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ou menos tempo de casa, assim como diferenças na execução dos procedimentos entre as 

equipes plantonistas.  

Dessa forma, esses critérios foram utilizados, em suma: por considerarmos a 

transformação do sistema prisional e do sistema de saúde nas últimas 03 décadas, trazida 

anteriormente em nosso referencial teórico; para compreender a evolução das condições de 

trabalho, da carreira e do próprio estabelecimento; e para investigar o desenvolvimento e a 

história das formas de fazer, considerando os termos conceituais antes discutidos do gênero da 

atividade e do debate e construção de normas, critérios e valores.  

Corroborando a impressão dos gestores e nossa hipótese de grande transformação do 

próprio HPJJV e da atividade dos agentes neste período, esse fato pôde ser comprovado no 

contato com os trabalhadores e será objeto de análise. 

Quanto aos métodos propostos e o que foi realmente executado na prática, cabem 03 

colocações relevantes ao que se propõe em termos metodológicos nas abordagens clínicas do 

trabalho, ou seja, que o campo, muitas vezes, ‘diz’ a ferramenta mais adequada. 

Em primeiro lugar, as 04 entrevistas iniciais – S01, S02, S03 e S04 – foram realizadas 

em salas disponibilizadas para tal. Ou seja, houve deslocamento do trabalhador do seu posto 

de trabalho para um local específico para a entrevista, na parte administrativa do HPJJV. 

Curiosamente, e devido à indisponibilidade de salas em outro momento, a entrevista com S05 

foi realizada em seu posto de trabalho, ou seja, próximo às celas coletivas no interior do 

pavilhão masculino. Com esta experiência, percebemos que, não só a entrevista se mostrava 

mais produtiva, como a dinâmica da atividade podia ser observada e acompanhada 

simultaneamente, com maior espontaneidade. A partir daí, as entrevistas com S06, S07, S08 e 

S10 foram feitas no posto de trabalho daquele agente, sem o deslocamento do profissional.  

Em nossa perspectiva, essa mudança se mostrou como um aprimoramento 

metodológico, não só como uma forma mais adequada e adaptada à situação de trabalho 

encontrada, mas também uma postura que permitiu uma compreensão mais fidedigna, em 

nosso ponto de vista, da atividade do agente penitenciário no HPJJV. 

Em segundo lugar, logo na primeira entrevista, observou-se a necessidade de adaptar a 

ordem das perguntas do questionário norteador (APÊNDICE A) e acrescentar a seguinte 

questão, a qual, de acordo com a dinâmica da entrevista, se desdobrava em outras: ‘se eu fosse 

começar a trabalhar aqui amanhã como agente penitenciário, o que precisaria saber e como 

deveria me comportar?’. Esta questão, utilizada em todas as entrevistas, inspirou-se no 

método ‘instrução ao sósia’ utilizado na Clínica da Atividade, e que pressupõe, basicamente, 



115 
 

 
 

que o trabalhador se torne instrutor e oriente o clínico do trabalho, enquanto seu sósia, sobre o 

que deve fazer, deixar de fazer ou poderia fazer, mas não faz (CLOT, 2007; BATISTA; 

RABELO, 2013). Tal inserção buscou ainda deslocar o trabalhador de sua posição comum e 

possibilitar que o agente observasse sua atividade sob nova perspectiva. 

Por fim, em terceiro lugar, foram realizadas 02 tentativas de reunir agentes 

penitenciários para a composição de grupos de discussão sobre o trabalho. Em ambas, apesar 

de a dificuldade de deslocar um número de 05 ou 06 trabalhadores da equipe de segurança 

para uma reunião de aproximadamente 02 horas não ter sido considerada um empecilho pela 

direção do HPJJV, a conversa com os agentes penitenciários reunidos em seu próprio posto de 

trabalho se mostrou adequada e produtiva no contexto da pesquisa, e o dispositivo ‘grupo de 

discussão’, tal qual apresentado, foi deixado de lado. A partir da experiência das entrevistas 

individuais, consideramos que as conversas informais e observações derivadas da presença do 

pesquisador junto aos agentes reunidos no interior do pavilhão masculino, garantiu um 

contato prolongado com os trabalhadores. Além disso, a convivência em sua situação de 

trabalho ao longo de nossas visitas possibilitou observar e questionar gestos, modos de se 

comportar, palavras utilizadas e interações com os seus objetos de trabalho, o que, em nossa 

percepção, se converteu em material suficiente ao objetivo desta pesquisa. 

Além das entrevistas mencionadas e da observação participante da rotina dos agentes 

penitenciários, foi autorizada pela direção geral da unidade o acompanhamento de uma 

reunião da Comissão Técnica de Atendimento (CTA) no dia 31 de maio de 2017. Como 

explicado pelos profissionais do HPJJV, a CTA corresponde à Comissão Técnica de 

Classificação (CTC), prevista na Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984), e que tem como 

objetivo classificar e reavaliar os indivíduos privados de liberdade, já mencionada em nosso 

referencial teórico. Na reunião, conduzida pelo diretor de atendimento do HPJJV, foram 

discutidos quatro casos com base no Programa Individualizado de Atendimento (PIA), que 

corresponde ao Programa Individualizado de Ressocialização (PIR), trazido anteriormente 

neste trabalho. 

Não foi localizada, tanto no ReNP (SEAP, 2016), quanto nos documentos disponíveis 

nenhuma formalização da diferenciação operada no discurso dos profissionais entre CTC e 

CTA, e entre PIR e PIA. Dessa forma, acreditamos se tratar de uma adaptação realizada pela 

própria cultura do HPJJV na tentativa de enfatizar a perspectiva do atendimento e singularizar 

a sua prática em oposição aos demais estabelecimentos penais. 
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Participaram da reunião da CTA: 01 assistente social, 03 psicólogos, 01 pedagoga, 01 

gerente de produção, 01 analista técnica jurídica, 01 terapeuta ocupacional, 01 médica, o 

diretor de atendimento e o diretor de segurança. No que tange ao escopo deste trabalho, 

observou-se que a falta de formação específica dos profissionais para o trabalho em um 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico é uma questão que aflige, não só os agentes 

penitenciários, como trataremos em seguida, mas também os profissionais técnicos e de nível 

superior que realizam o atendimento dos presos.  

Outro aspecto verificado foi a complexidade do objeto de trabalho desses profissionais 

– o ‘preso-paciente’ –, uma vez que a conduta dos indivíduos é percebida e interpretada por 

cada trabalhador de maneiras distintas. Um exemplo observado na discussão é que o 

comportamento ‘calmo e tranquilo’, pode ser encarado, no mínimo, de 02 maneiras diferentes 

do ponto de vista de determinado trabalhador: como um preso com o qual não é necessário se 

preocupar, seja na perspectiva da segurança ou do atendimento, ou seja, que está se 

recuperando e ‘não gera problemas’; ou como um preso que, por trás de sua aparente 

tranquilidade, manipula outros pacientes e funcionários do HPJJV e pode representar uma 

ameaça não só à ordem da unidade prisional, como à integridade física e mental dos outros 

pacientes. 

Os elementos brevemente observados em uma reunião multidisciplinar reforçam a 

necessidade de uma investigação que contemple a atividade de todos os trabalhadores do 

HPJJV e a multiplicidade de saberes constituídos e investidos presentes na prática desse 

estabelecimento. 

Por ora, cabe salientar três limitações de nossa metodologia para a compreensão da 

atividade do agente penitenciário nesse local. Primeiramente, não foi possível acompanhar a 

troca dos plantões que ocorre às 07 horas da manhã e às 07 horas da noite, um dos momentos 

citados pelos entrevistados ao longo da pesquisa e que configura um aspecto importante da 

atividade, uma vez que contempla uma espécie de conferência e contagem de todos os 

pacientes nos dormitórios e o acesso dos agentes ao interior das celas coletivas. 

Em segundo lugar, não foi possível observar as atividades desenvolvidas no período 

noturno no HPJJV. Por fim, em terceiro lugar, não houve acompanhamento e observação das 

escoltas realizadas pelos agentes penitenciários em viaturas, seja para o deslocamento de 

pacientes a unidades de saúde, justiça, transporte à unidade prisional de origem e outras 

demandas dos internos. 
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Apesar das limitações citadas, acreditamos que a utilização de entrevistas, conversas 

no local de trabalho, análise documental e observação foram suficientes para que 

alcançássemos os objetivos de nossa pesquisa. 

Para exploração, tratamento e codificação das transcrições das dez entrevistas 

gravadas e dos diários de campo, foi utilizado o software ATLAS.ti 8, desenvolvido para 

análise qualitativa de dados. Primeiramente, os dez arquivos de texto com as transcrições e os 

oito arquivos dos diários de campo produzidos após cada visita foram inseridos em um novo 

projeto do ATLAS.ti. Em seguida, foi realizada uma leitura prévia de todo o material no 

próprio aplicativo, sendo criadas, neste primeiro momento de análise, cerca de 30 categorias, 

em consonância com os objetivos da pesquisa e os referenciais teóricos, gerando também 

trechos de entrevistas que se mostraram ilustrativos para a análise dos resultados.  

A partir daí, foram realizadas outras duas leituras de todo o material inserido no 

ATLAS.ti e as primeiras categorias criadas foram mescladas e reduzidas, primeiramente, a 

cerca de 15 categorias e, por fim, a 09 categorias de análise, as atuais que servirão de base 

para nossa apresentação, como descrito no quadro 8: 

 

Quadro 8 – Categorias de análise dos resultados 

Categoria Síntese 

Escolha da profissão 
Contempla motivos pelos quais os trabalhadores ingressaram na carreira 

de agente penitenciário 

Representação da atividade 
Indica como esses profissionais enxergam e representam o seu ofício, 

assim como os sentidos atribuídos a ele. 

Cuidado e tratamento 
Abrange o cuidado na relação com o paciente como elemento que 

diferencia o trabalho do ASP neste local ao de uma prisão convencional. 

Discernimento como principal 

instrumento de trabalho 

Ressalta como o diálogo, a conversa e a relação rotineira com os presos 

são percebidos como os instrumentos que possibilitam e compõem a 

realização da atividade. 

O corpo-si e o saber investido 

Relaciona-se desde à simples presença do agente naquele espaço físico, 

com o seu corpo objetivo em contato com os pacientes, como ao “uso de 

si por si” na atividade e o saber investido na experiência. 

Falta de formação 

Aponta não haver formação direcionada à colocação e ao trabalho dos 

agentes penitenciários em um HCTP, o que contribui com o 

fortalecimento do gênero da atividade. 

Esvaziamento de normas 

Constata a inexistência, até o momento, de um regulamento que 

disponha normas específicas de trabalho para o HCTP e evidencia o 

debate de normas e critérios e a ‘bipertinência genérica’. 

Ambivalência institucional 

Indica que o conflito entre os modelos ‘hospital’ e ‘prisão’ está presente, 

desde os modos de lidar e se relacionar com o preso, até os critérios do 

que é um trabalho bem feito, assim como na estrutura física do 

estabelecimento. 

Impactos do trabalho 

Verifica a predominância do risco psicológico, em detrimento do risco 

físico no trabalho, que se revela na assimilação do universo do preso-

paciente e a apropriação de comportamentos e discursos. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da pesquisa de campo. 
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Descreveremos nossos resultados dividindo-os da seguinte forma: em primeiro lugar, 

exploramos a atividade observada, numa tentativa de descrição do trabalho do agente 

penitenciário no HPJJV. Posteriormente, exploramos o material produzido com as entrevistas, 

conversas individuais, coletivas e diários de campo, classificando-o e interpretando-o nas 

categorias apresentadas. A seguir, apresentamos os nossos resultados servindo-nos de trechos 

das entrevistas com os trabalhadores e percepções registradas em diário de campo, 

construindo as relações pertinentes entre a pesquisa de campo e nossos referenciais teóricos. 

Para identificar a fala dos sujeitos utilizamos a letra ‘S’ seguida do número criado para 

registro dos dados e o trecho entre aspas. Já para intervenções ou perguntas no diálogo feitas 

pelo pesquisador, utilizamos a letra ‘P’. 

 Por fim, apresentaremos algumas conclusões para o encerramento do presente estudo. 
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6 RESULTADOS 

 

A atividade do agente de segurança penitenciário em uma prisão ou em um hospital de 

custódia e tratamento psiquiátrico é complexa e se desenvolve em diversos locais, situações e 

modalidades. Está na portaria da unidade, no interior e nas portas das salas de atendimento, no 

interior das celas ou vigiando-as de variadas distâncias, abrindo e fechando-as, na condução e 

escolta de presos, e ainda no acompanhamento de internações hospitalares ou demais serviços 

e atividades envolvendo o indivíduo privado de sua liberdade. Pode-se dizer que em toda 

atividade na qual o preso está envolvido, o ASP também está envolvido. 

Assim como nas prisões tradicionais do sistema mineiro, os agentes são devidamente 

diferenciados dos demais profissionais pela própria vestimenta, utilizando modelos de 

uniformes previamente determinados pela Resolução SEDS nº 1526, de 30 de dezembro de 

2014 (MINAS GERAIS, 2015). Os trabalhadores utilizam fardas e estão caracterizados como 

os profissionais responsáveis pela segurança e manutenção da ordem daquele ambiente. São 

eles que controlam a entrada e saída de pessoas e são também eles que acompanham o preso 

onde ele estiver. É com o agente penitenciário que o visitante terá o primeiro e o último 

contato, no ir e vir da unidade. 

Em suma, o trabalho ocorre basicamente nos seguintes contextos: recepção e cadastro 

dos visitantes e profissionais na portaria da unidade prisional; revista de familiares que 

visitam os presos, assim como a vistoria dos alimentos e pertences trazidos por eles aos 

internos; acompanhamento de qualquer tipo de atendimento técnico recebido pelo preso, seja 

ele da psicologia, do serviço social, da enfermagem, da medicina, da pedagogia, da terapia 

ocupacional, da odontologia ou da assistência jurídica; acompanhamento das aulas às quais o 

preso comparece na escola da unidade; vigilância do trabalho realizado pelo preso, seja na 

faxina, na horta ou lavanderia da unidade; escolta para a transferência de presos para outros 

presídios, para audiências jurídicas ou para atendimento médico em unidades de saúde 

externas; vigilância nas guaritas da unidade; segurança e ronda nas galerias onde estão 

localizados os dormitórios e as celas individuais; procedimentos para a entrega de café, 

lanche, almoço e janta aos presos, assim como acompanhamento da distribuição da medicação 

prescrita pela equipe de saúde; procedimentos para o banho de sol; e realização de atividades 

administrativas inerentes à equipe de segurança, como organização de viaturas e profissionais 

para escoltas, escalas de trabalho, registros e atualizações em sistema informatizado e emissão 

e recebimento de documentos.  
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A distribuição das tarefas é determinada pelos inspetores de equipe, coordenador e 

diretor de segurança. Ou seja, o agente está à disposição para realizar qualquer uma das 

tarefas descritas anteriormente. De acordo com documento elaborado pela coordenação e 

direção de segurança, intitulado ‘Padronização de procedimentos para as equipes’, as 

atividades do agente penitenciário no HPJJV podem ser divididas da seguinte forma: 

 

Quadro 9 – Padronização de procedimentos para as equipes 

Posto de trabalho / Atribuição Instrução 

Cabe ao inspetor da equipe 

Coordenar e distribuir os agentes de plantão nos respectivos postos 

de trabalho, observando o rodízio das atribuições de 30 em 30 dias, 

de acordo o quantitativo de ASP disponível. É o responsável por 

chegar com antecedência ao plantão e tomar ciência das ocorrências 

anteriores. 

Cabe ao subinspetor 

Fazer contagem dos presos/pacientes e controle do fluxo de 

atendimentos, além de controlar para que as refeições e medicações 

sejam executadas no horário previsto. Auxiliar o inspetor e 

acompanhar chegada de pacientes para internação. 

Cabe ao ASP de plantão 
Chegar no mínimo com 10 minutos de antecedência e observar a 

escala do plantão para saber onde estará escalado. 

Agente do pavilhão 

Conferir, com o agente do plantão anterior, a integridade física dos 

pacientes da seção onde está escalado, assim como a contagem dos 

presos. Observar objetos estranhos, cadeados, vassouras, tiras de 

lençóis, material de limpeza e líquidos venenosos. Conferir e 

informar à enfermagem sobre a higiene dos presos. Acompanhar a 

faxina das celas, os procedimentos (café, remédios, almoço, jantar) e 

atendimentos. Fazer a revista de presos que participarem de 

atividades externas e visitas. 

ASP na Escola 

Conduzir pacientes/presos até a escola e reconduzi-lo, fazendo a 

revista antes e depois. Manter a observação a qualquer alteração na 

sala de aula, intervindo se necessário para o bom andamento da aula. 

ASP escalado para acompanhar 

pacientes na Terapia Ocupacional 

Fazer a revista dos pacientes pré-selecionados e aprovados pela 

segurança antes e depois da sessão, e manter a observação sempre. 

ASP escalado para acompanhar 

pacientes na Horta 

Conduzir e retornar com os pacientes, procurando mantê-los sempre 

em local visível e observando para que não saiam do setor sem 

acompanhamento. 

ASP escalado para escolta 

Usar equipamentos e uniformes previstos, organizando a divisão dos 

integrantes entre líder, motorista, arma longa e condutor. Manter 

sigilo sobre datas de viagens e conduções que serão realizadas. 

ASP escalado para escolta hospitalar 

Manter sempre a atenção quanto a pessoas estranhas e à algemação 

do paciente. Evitar dar informações sobre o funcionamento da 

unidade e acompanhar o paciente quando este se deslocar para o 

banheiro, fazendo a varredura do local, observando locais de pontos 

de fuga e objetos, deixando sempre a porta entreaberta. 

ASP escalado para acompanhar 

pacientes na lavanderia 

Conduzir e retornar com os pacientes, procurando mantê-los sempre 

em local visível e observando para que não saiam do setor sem 

acompanhamento. 

ASP na Portaria 

Conferir todos os materiais lançados no livro de ocorrências, 

assinando o livro quando assumir o plantão. Comunicar ao inspetor 

qualquer anormalidade e manter a atenção a movimentações 

estranhas. 

Fonte: Adaptado do documento ‘Padronização de procedimentos para as equipes’, disponibilizado pelo 

HPJJV durante a pesquisa de campo. 



121 
 

 
 

No HPJJV, os agentes estão divididos em funcionários diaristas e plantonistas. Os 

diaristas atuam de segunda à sexta, cumprindo cerca de 40 horas semanais. Já os agentes que 

trabalham por plantão estão divididos em 4 equipes e atuam no regime de plantão de 24 horas 

trabalhadas por 72 de descanso. Cada equipe de plantonistas é coordenada por um inspetor e 

um subinspetor, e todos os agentes penitenciários respondem hierarquicamente ao diretor de 

segurança. 

Além das instruções específicas para cada posto de trabalho, das quais buscamos 

construir apenas uma síntese no quadro acima, o documento disponibilizado pelo HPJJV 

contempla orientações gerais para os procedimentos de movimentação interna no 

estabelecimento e distribuição de café, almoço, jantar e vitamina, esta a última refeição 

recebida no dia pelos pacientes. Dentre elas, a condução de pacientes ao isolamento em caso 

de surtos ou alterações e comunicação ao setor de enfermagem para avaliação. 

É importante ressaltar que, de acordo com o ReNP (SEAP, 2016), a movimentação de 

presos para atendimentos deve ser realizada, de preferência, entre 08 e 17 horas, podendo ser 

flexibilizada em casos de assistência educacional, atendimento jurídico, à saúde, trabalho do 

preso, urgências e em caso de autorização da direção geral do estabelecimento. Ou seja, tanto 

a movimentação interna quanto a externa são realizadas, preferencialmente, no horário 

descrito. 

Percebe-se não se tratar de uma atividade uniforme, mas um trabalho vinculado ao 

contexto no qual ocorre, espaço físico e temporal, uma vez que cada posto de trabalho 

apresenta suas especificidades. 

Antes que possamos analisar os resultados distribuídos em categorias, é necessário 

salientar a evolução histórica ocorrida no HPJVV nas últimas 03 décadas e como essa 

transformação estará presente em nossos dados e faz parte do próprio desenvolvimento da 

atividade. Para um profissional de psicologia do HPJJV, o tratamento oferecido melhorou ao 

longo dos anos, ainda que sejam encontradas dificuldades para a adequada reinserção das 

pessoas na sociedade: 

 

S09: Hoje, por causa da reforma psiquiátrica, o paciente do manicômio tem 

um tratamento muito diferenciado do que foi no século XX. Hoje tá muito 

mais humanizado, sim. Hoje nós temos um trabalho mais efetivo de 

ressocialização, sim. Hoje nós estamos colocando na porta do manicômio 

pra sair em torno de vinte a vinte e cinco pacientes, mas que não saem 

porque não têm pra onde ir, porque o próprio Estado segregou, a própria 

família segregou, então esse retorno fica mais difícil depois. 
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Ao entrevistar trabalhadores com tempos diferentes de atuação no estabelecimento, 

percebemos experiências e formações distintas. Agentes penitenciários que atuam no HPJJV 

há mais de 20 ou 30 anos relatam uma grande evolução da carreira profissional ao longo dos 

anos, assim como de estrutura e condições de trabalho. Esses profissionais descrevem um 

cenário precário de trabalho nas décadas de 1980 e 1990, anteriores à regulamentação 

estadual da carreira e ao crescimento da população carcerária e do sistema prisional ocorrido 

entre os anos dois mil e o momento atual, como observado anteriormente. 

A criação de um curso de formação para os profissionais que ingressam no sistema, o 

aumento salarial, o maior número de especialidades e atendimentos dispensados ao paciente e 

a utilização e adoção de uniformes – fardas – são alguns dos elementos citados quanto às 

transformações observadas no sistema prisional.  

Um dos agentes, com cerca de 30 anos de atuação no HPJJV, cita algumas 

transformações pertinentes para compreendermos a condição atual encontrada em nossa 

pesquisa de campo: 

 

S01: Os anos se passaram e as coisas melhoraram muito... Puxa vida... Quem 

vê isso há 27, 28 anos atrás, e vê hoje. Uma diferença considerável. Na 

época que eu entrei aqui esses corredores eram todos escuros, tinha muita 

pulga, muquirana, chato, piolho, você achava de tudo. Os presos que vinham 

de presídio, penitenciária, vinham mais ou menos arrumados, né? Não é 

igualzinho hoje que é cabelo raspado, barba feita. Os caras vinham 

igualzinho um bicho, entendeu? Uniforme na época não existia. A gente 

trabalhava com a nossa própria roupa. Entendeu? Interno, também, eles não 

tinham uniforme. 

 

S01: Vou te contar uma coisa. Porque 24 horas ali dentro, sob aquela 

pressão. Antigamente, 24 horas sob aquela pressão. Os caras arrancavam 

aquelas farpas do estrado da cama, era cama de ferro com estrado de 

madeira, os caras partiam pra cima, porra, então, e outra coisa, a gente tinha 

que se defender ué, e não tinha uma tonfa [instrumento confeccionado em 

madeira ou em um tipo de resina utilizado para defesa e ataque, também 

conhecido como cassetete], então a gente tinha que dominar o cara, depois 

do cara dominado, vinha outro guarda pra pegar a algema, entendeu? 

 

Nestes trechos, verifica-se a melhoria das próprias condições físicas de trabalho do 

HPJJV, inclusive em termos sanitários, tanto no que diz respeito à higiene do ambiente quanto 

dos pacientes. Outras considerações acerca de algumas mudanças históricas no HPJJV são 

pertinentes, já que indicam um cenário de superlotação das enfermarias que não é verificado 

atualmente: 

 



123 
 

 
 

S01: Hoje é dormitório com 12. Antigamente era dormitório com 28 caras. 

Cela era coletiva, não tinha cela individual como tem hoje. Sem luz, não 

tinha colchão pros caras, era só uma espuma. Os caras iam chegando e a 

gente ia jogando lá dentro. Isso aqui era uma bomba atômica. Eu nunca 

imaginava conhecer o inferno, eu vim conhecer logo aqui na minha cidade.  

 

É importante notar como a própria atividade passou por algumas transformações, algo 

que irá permear as categorias de análise e o desenvolvimento do trabalho do agente 

penitenciário no HPJJV: 

 

S02: A função nossa era o que: dar café, dar almoço, dar lanche e cuidar pra 

tomar, cuidado com o banho, higiene do paciente. Não tinha enfermagem, 

era só nós mesmo. Nós cuidávamos da alimentação, banho, higiene pessoal, 

unha, cabelo, nós mesmos cortávamos cabelo, barba, é cuidar mesmo do ser 

humano custodiado. 

 

Percebe-se como a própria função do agente penitenciário no manicômio judiciário foi 

alterada com o tempo, indo do cuidado básico com higiene pessoal, alimentação, separação e 

distribuição de medicação, ao exercício de novas atribuições em detrimento das anteriores, 

como a escolta no deslocamento de pacientes em atividades externas ao estabelecimento e a 

vigilância das diversas modalidades de atendimento ao preso, como indica S02, ao se referir 

ao ‘aumento’ das atividades. 

 

S02: Bom, hoje em dia aumentou muito, né? Hoje temos: sala de terapia, 

porque nós temos que acompanhar o paciente na sala de terapia durante um 

horário. Salas de aula, nos dois turnos, nós temos que acompanhar a sala de 

aula. Horta. E agora tem escolta. Nós não fazíamos escolta, quem fazia era a 

polícia civil e polícia militar. 

 

A convivência de trabalhadores com diferentes experiências e de gerações distintas se 

apresenta como um elemento importante de análise e intervenção nesse campo, tendo em vista 

os pressupostos de gênero, estilo e desenvolvimento da atividade trazidos por Clot (2010).  

A seguir, analisamos a atividade do agente penitenciário no HPJJV em 09 categorias 

criadas a partir da análise e exploração da transcrição das dez entrevistas gravadas e diários de 

campo, como citado anteriormente. 

 

6.1 Escolha da profissão 
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Aos agentes penitenciários entrevistados formalmente, além de outros com os quais 

tivemos contato, foi questionado o que os levou a escolher a profissão de Agente de 

Segurança Penitenciário. Nesse aspecto, foi possível notar uma variável relacionada à época 

de entrada do trabalhador na SEAP e no HPJJV. 

Quanto aos trabalhadores com mais de trinta anos no manicômio judiciário, observa-se 

a predominância da ‘necessidade’ como fator primordial para a escolha da profissão, assim 

como desconhecimento do que seria o trabalho realizado naquele local. A informalidade para 

ingressar na administração pública e a indicação política são aspectos observados na fala dos 

entrevistados, como exemplifica S02: 

 

S02: Na época foi necessidade. Que...tinha pouco estudo na época... Então, 

tinha pouco trabalho... Eu não sou concursado. Fui colocado por político. Na 

época não tinha concurso. Então, de início, foi necessidade. Eu tinha um tio 

que aposentou aqui, sabe, então, através dele, do meu pai, eles me colocaram 

aqui. 

 

 Quanto aos trabalhadores que ingressaram em um período inferior a quinze anos, ou 

seja, após a regulamentação da carreira, o interesse pela estabilidade garantida pelo serviço 

público e o salário alto, em relação ao nível médio de escolaridade exigido, são os principais 

motivadores. O desconhecimento ou conhecimento superficial sobre o que consiste a 

profissão também é observado nas seguintes falas, por exemplo: 

 

S03: Então, a realidade é que quando eu fiz o concurso pra agente de 

segurança penitenciário eu mal sabia o que fazia um agente penitenciário [...] 

Foi um dia por acaso eu abri o PCI Concursos, pra olhar os concursos, né? 

Queria uma estabilidade, aí vi lá esse concurso de agente penitenciário, mil e 

poucas vagas, ai falei: ah, que que é ser agente penitenciário… Me inscrevi, 

fiz e fui saber o que realmente era um agente penitenciário no curso de 

formação. 

 

S04: A oportunidade de ter uma profissão com cargo efetivo, ter uma 

segurança. E também pelo salário. A profissão em si eu não a conhecia tão 

bem assim, eu fazia ideia do que fazia, mas não conhecia a complexidade do 

cargo, todas as peculiaridades do cargo [...] e acredito que boa parte das 

pessoas que escolheram essa profissão seja por isso também. 

 

S08: Quando eu vim pra cá eu não sabia que aqui era assim. Não sabia nem 

que existia o agente pra você ter uma ideia. Não sabia. 

 

Observou-se que a estabilidade do funcionalismo público e o salário ofertado são 

elementos presentes apenas nas falas dos agentes com tempo inferior a dez anos na SEAP, 
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possível fruto da regulamentação da profissão que trouxe melhoria nas condições de trabalho 

oferecidas aos agentes. 

Ainda sobre a escolha da profissão, os profissionais foram questionados se fariam 

aquela escolha novamente, ou seja, optariam por ingressar na carreira de agente penitenciário 

mais uma vez: 

 

S03: Sim. Tive boas experiências. Más e boas experiências no sistema. Mas 

eu creio que mais boas do que más. Então não me arrependo de ter entrado 

no sistema não. Na verdade, a profissão de agente penitenciário é mais 

ampla do que a gente pensa. 

 

Apesar de a maioria demonstrar desconhecimento do trabalho no momento de sua 

entrada, pode-se dizer que todos afirmaram gostar da profissão ou se identificaram com a 

carreira, e que fariam essa escolha de novo, se fosse o caso, apesar das dificuldades. 

 

6.2 Representação da atividade 

 

Ao questionarmos sobre a escolha da profissão e pedir que os trabalhadores falem 

sobre a sua atividade, foi possível identificar também como esses profissionais enxergam e 

representam o seu ofício. 

Na visão dos agentes penitenciários deste estabelecimento, pode-se dizer que 

predomina, primeiramente, a representação da profissão como algo valioso, que vai além da 

garantia da ordem e da segurança. O fato de a profissão ser mais ampla do que se pensa, como 

observado anteriormente, é algo verificado por todos. A identificação do ofício do agente no 

manicômio judiciário com a atribuição de ‘cuidar’ é frequente na fala dos entrevistados, assim 

como a multiplicidade de papéis desempenhados por eles, como uma exigência da função: 

 

S07: Meu amigo, o trabalho do agente aqui é psicólogo, psiquiatra, médico, 

enfermeiro, como diz, é, analista, o trabalho da gente aqui é esse. 

 

S02: De um modo geral., é um trabalho estressante e interessante. Porque 

quando você tem mesmo o dom de cuidar de alguém é quase uma dádiva né? 

Querer que a pessoa fique bem, fique tranquila, fique... cuidada mesmo. É 

um serviço muito delicado, sabe? É um serviço precioso. 

 

S01: Eu acho que é uma profissão muito bonita. E, eu acho que, se eu fosse 

mais novo, eu faria o concurso público para ser agente penitenciário. 
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S03: A gente fala Agente de Segurança Penitenciário, então qual é a função 

do agente? Segurança penitenciária. Não. Vai muito além disso. O Estado, e 

nós enquanto Estado, nós somos responsáveis pela custódia, que que é a 

custódia? Cuidar. Ah, mas é cuidar, então você tem que passar a mão na 

cabeça, você tem que.. Não.. Cuidar, tomar conta, entendeu? 

 

S06: [...] eu tenho orgulho de trabalhar aqui mesmo. Às vezes eu falo isso e a 

pessoa não acredita, mas é um sonho realizado pra mim. 

 

S07: O cara é tudo ao mesmo tempo, então uma hora você é psicólogo, uma 

hora você é psiquiatra, e assim vai. 

 

Apesar de o discurso refletir uma imagem positiva, é possível identificar a 

representação negativa que a profissão e o próprio manicômio judiciário possuem para a 

sociedade na fala dos entrevistados, mesmo que alguns trabalhadores indiquem mudanças 

positivas nesse sentido. A identificação do ambiente da prisão, do preso e da profissão com 

algo excluído e negativado socialmente, como nos termos do ‘trabalho sujo’ descrito 

anteriormente, é presente no discurso dos trabalhadores, como observado em outras pesquisas 

com o público ‘vinculado’ à prisão, ou seja, uma profissão desvalorizada e desconhecida 

socialmente,: 

 

S02: Para a sociedade, antigamente não era reconhecido, de uns tempos pra 

cá o pessoal que criou esse esquema de agente penitenciário, [...] aí passou a 

ser mais conhecido pela sociedade e conhecer nosso trabalho também. Que 

antigamente era só trabalho de carcereiro e de maldoso, né? De maltratar o 

preso. O papel nosso, o papel de polícia é o mesmo, é opressão né? Sempre 

foi opressão, mas não é só opressão, a sociedade tem que entender que não é 

só opressão, é prevenção também. 

 

S03: Na maior parte do tempo os agentes são esquecidos, ainda é uma 

profissão mal vista pela sociedade. Quem tá aqui tá também abandonado, até 

pela família.. A sociedade tem a visão do agente relacionado com a coerção. 

O trabalho dos agentes não é um trabalho conhecido.  

 

S05: Ele fica com a pior parte, Porque a missão da polícia é prender. Da 

civil, é montar o processo e levar para o juiz julgar, ver a decisão que ele vai 

tomar. E o agente segura o tanto que o juiz mandou, determinou que ele 

ficasse. A pior parte é a do agente. Que é ficar segurando o pessoal aí o 

tempo dele todo, né? 

 

S04: [...] eu tenho certeza que minha mãe não queria que eu virasse agente 

penitenciário, no mínimo policial militar, mas não guarda. 

 

S10: [...] eu já tinha a visão de que o presídio é uma coisa ruim, mas quando 

eu vi como era ruim, eu tive uma visão de que ser preso era horrível. 
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Apesar de verificarmos como o ‘negativo psicossocial’ está presente no discurso dos 

trabalhadores, é possível verificar, na perspectiva de Bendassolli e da Rocha Falcão (2013), 

como o sentido do termo ‘trabalho sujo’ deve ser ampliado neste contexto. Afinal, tanto nos 

trechos de entrevistas apresentados até o momento, quanto nos demais que discutiremos, será 

possível confirmar a presença de uma construção coletiva que, não só reforça o sentido 

valioso do trabalho desenvolvido no HPJJV, na perspectiva dos agentes penitenciários, mas 

ampara os trabalhadores e atua como principal mediador para a atividade individual, como 

demonstra a fala de S03: 

 

S03: O agente já vai se adequando, vai conversando com os mais antigos, 

chega aqui, assusta inicialmente, mas com o tempo vai vendo como que deve 

ser feito o trabalho, como que você trata o paciente, entendeu, até onde você 

pode ir, até onde você não deve ir, e aí você se acostuma, eu me acostumei, 

entendeu. 

 

Em um cenário carente de formação e de normas, como veremos adiante, a mediação 

do coletivo e do individual no confronto com os obstáculos da realidade, fator essencial para o 

desenvolvimento da atividade e operador de saúde está, sem dúvida, presente. 

 

S10: Quando eu cheguei aqui até assustei da forma que era o procedimento 

aqui. Totalmente diferente. Aí você pega com o pessoal. Pessoal mesmo 

quando chega alguém do presídio fala: oh, aqui o procedimento é diferente, é 

de tal forma, é de tal forma. Causa até estranheza. 

 

Observa-se, particularmente nos trechos iniciais, a identificação da atividade com a 

atribuição de ‘cuidar’, algo que não se revela somente na multiplicidade de papéis 

mencionada pelos trabalhadores – que também se consideram, em alguns momentos, 

psicólogos, enfermeiros ou médicos – mas na beleza e na preciosidade vistas no trabalho.  

Isto posto, é possível dizer que, ao revestir de cuidado um trabalho fundamentalmente 

marcado pela repressão, os agentes no HPJJV atribuem ao ofício que executam uma série de 

significados morais, o que enaltece o trabalho – como ‘precioso’ e ‘bonito’ – ao invés de 

desmerecê-lo. Afinal, a conotação de um trabalho ‘humanizado’ – diferente do executado nas 

prisões convencionais – no relacionamento com esses presos-pacientes é o que pode 

possibilitar que o trabalho seja representado como algo de grande valor moral pelos agentes. 

Analisaremos tais elementos em nossa próxima categoria. 
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6.3 Cuidado e tratamento 

 

O cuidado e a relação humana com os presos-pacientes surgem como elementos que 

diferenciam o trabalho do ASP neste local ao de uma prisão convencional. Apesar de não se 

tratar de um estudo comparativo com o trabalho dos agentes em prisões tradicionais, pode-se 

dizer, com base em pesquisas citadas em nosso referencial teórico, que o elemento ‘cuidado’ 

não se encontra comumente vinculado ao trabalho dos agentes penitenciários enquanto 

profissão. 

A fim de compreender as particularidades do trabalho, foi questionado aos 

trabalhadores se eles observavam diferença entre o trabalho do agente em um presídio 

convencional e no hospital de custódia. 

 

S03: Aqui no hospital o agente penitenciário não é responsável apenas pela 

segurança, que é o que a gente vê quando a gente tá lotado em um presídio, 

né? Aqui ele acaba se envolvendo em outras atividades além da segurança. 

Por que? Porque nós não trabalhamos diretamente com o preso, nós 

trabalhamos com o preso paciente. Muitos dos presos que estão aqui, mal 

sabem o nome de um familiar. Tem preso aqui que tá numa condição mental 

que ele não tem muita noção nem de onde ele tá. Entendeu? É, então o 

trabalho nosso é… um trabalho mais humanizado nesse sentido. 

 

S02: [...] é diferente, sabe? Requer uma atenção... requer carinho... Mesmo 

que você não tenha esse carinho, mas você consegue captar ele, sabe... 

aplicar ele com a convivência com os pacientes... 

 

Na perspectiva dos agentes, o preso vê o agente no manicômio judiciário como um 

‘amigo’, não como um ‘inimigo’, como ocorreria em uma prisão convencional. 

 

S10: É totalmente diferente porque acaba que o tratamento é mais humano. 

Aqui a gente tem um contato mais próximo com o paciente, eles têm um 

contato mais próximo com a gente. No presídio parece que tem mais uma 

animosidade, eles conversam menos com os agentes, aqui você vê que o 

tratamento é diferenciado. 

 

Como descreve um profissional de psicologia da unidade: 

 

S09: Vejo o agente penitenciário semelhante ao técnico de enfermagem no 

hospital clínico, onde o fazer dos procedimentos médicos, se não tiver uma 

equipe técnica de enfermagem que faça aquilo ali que o médico acompanhou 

legal, o paciente não vai ter uma recuperação boa. Quem vai acompanhar 

mais de perto ali são, o volume maior de profissionais atendendo, é o técnico 
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de enfermagem. Aqui o volume maior de pessoas perto dos internos são os 

agentes penitenciários. 

 

Pode-se dizer que essa comparação entre o papel do enfermeiro ou técnico de 

enfermagem em um hospital tradicional e o papel do agente penitenciário no HPJJV está 

presente no discurso dos agentes, como o profissional que está em contato direto e constante 

com o preso-paciente. 

 

S03: Nós temos um paciente aqui, acho que ele tem, não sei falar a doença 

que ele tem, ele tem um problema de saúde que simplesmente ele paralisa. 

Ele se paralisa e fica paralisado, um tempo, quem vê acha que ele tá em 

coma. Então, que que acontece, é um exemplo de paciente que você toma 

conta da segurança dele, mas na hora dele se alimentar, muitos de nós temos 

que dar alimentação pra ele. Entendeu? Porque ele não se alimenta sozinho 

às vezes. Porque se ele ficar sem alimentação ele vai entrar nesse estágio. De 

uma doença aguda que ele tem. Realmente damos comida na boca dele. O 

que é, para um agente comum, um agente que acaba de sair de um curso de 

formação, uma coisa bizarra, entendeu? 

 

Na perspectiva dos trabalhadores, essa peculiaridade do cuidado revela-se como um 

tratamento mais ‘humanizado’, aspecto trazido por profissionais com tempo de trabalho 

distintos no manicômio e viés que revela a transmissão da história coletiva do ofício. Dessa 

forma, o trabalho não se restringe à segurança e à manutenção da ordem, mas também ao 

cuidado: 

 

S03: A função básica aqui é tomar conta da segurança dos pacientes, né? [...] 

então, na verdade nós somos, até um médico aqui do hospital fala que nós 

somos, ‘agentes penitenciários terapêuticos’. Por que? Porque entra a 

questão da vigilância do agente penitenciário comum, condução do preso, 

comum do agente, mas essa observação a mais por causa dessa diferenciação 

do nosso paciente. 

 

S08: [...] o cara que se propõe a trabalhar aqui ele já tem que vir com esse 

pensamento, você pega um pensamento de cadeia, de brutalidade aí, o cara 

não vinga não. Vai fazer besteira, vai comer uma corregedoria aí. 

 

Para que possamos compreender como esse ‘cuidado’ está presente na atividade do 

agente no manicômio judiciário e como ele reveste, de forma ímpar, um ofício marcado pela 

repressão, alguns elementos são imprescindíveis.  

Em primeiro lugar, o seu objeto de trabalho: o preso-paciente, ora chamado apenas 

‘preso’ ou ‘paciente’. A percepção dos trabalhadores sobre estes sujeitos privados de sua 
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liberdade como indivíduos diferentes dos que estão na prisão convencional é algo que 

determina sua atividade: 

 

S02: Eu aprendi uma tese aqui uma vez com uma psicóloga que aposentou 

aqui que ‘a gente não aborda o paciente, a gente é abordado pelo paciente’. 

Conforme ele vem, você vai. Entendeu? Pra você não ter atrito. Se você ver 

que o cara tá surtado e falar que isso aqui é água, você concorda com ele, é 

água, amanhã ele vai ver que é telefone. Então tem que ter um certo cuidado, 

um certo tato em lidar com isso. 

 

S03: [...] às vezes o preso fala alguma coisa que não te agrada, entendeu? Ele 

tá falando coisa sem lógica nenhuma, sem nexo nenhum, e você tem que 

entrar naquela ‘casualidade’ dele, né? Entrar naquele mundo dele, porque 

discordar dele não vai resolver, entendeu, às vezes ele vai ficar nervoso, e é 

isso, eu creio que, a diferença de um agente penitenciário em uma unidade 

prisional comum pra um hospital de custódia tá nesse ponto, nessa 

humanização da carreira.  

 

Nesse aspecto é importante observar que, como indica Goffman (2015), o objeto de 

trabalho dos agentes penitenciários são seres vivos que respondem de diferentes maneiras a 

comportamentos distintos ou similares. Ou seja, não se trabalha com objetos inanimados, mas 

pessoas que possuem suas singularidades.  

 

S04: No presídio comum eu tratava todo mundo exatamente da mesma 

forma. Eles tinham os direitos deles, e todos tinham os mesmos direitos e os 

mesmos deveres. Aqui, igual eu te falei, aqui não, a gente precisa adequar. O 

tratamento que você dá pra um, pra outro não adianta. Pra outro, o cara não 

vai estar nem aí pra você, então, cada um é cada um. 

 

Como foi dito anteriormente, Goffman (2015) afirma que o fato de os pacientes se 

tornarem objeto de afeto ou vínculo emocional é algo corriqueiro em ‘instituições totais’, o 

que pode ser observado aqui na fala dos trabalhadores, tanto no ‘desagrado’ quanto na 

‘afeição’. A frase de S02 – “a gente não aborda o paciente, a gente é abordado pelo paciente” 

– parece exemplificar muito bem o estímulo que tem origem no objeto de trabalho com 

destino ao agente penitenciário, enquanto receptor. 

Paciência, compreensão e discernimento são elementos que, de certa forma, 

caracterizam ‘a postura esperada’ do agente penitenciário no HPJJV, tornando a presença de 

algum grau de empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro, indispensável. 

Esse ângulo será melhor analisado nos itens a seguir, particularmente no que tange à formação 

dos trabalhadores e o esvaziamento de normas. 
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Com base em percepções como estas, e para além da coação corporal, que muitas 

vezes é reprovada ou considerada inútil pelos agentes no tratamento do preso com sofrimento 

mental, o discernimento é o que torna a atividade possível.  

 

6.4 Discernimento como principal instrumento de trabalho 

 

Ao citar a experiência de Samuel Tuke na Inglaterra do século XVIII, Foucault (1972) 

diz que os guardiões dos loucos nesses espaços, munidos apenas do olhar e da linguagem, 

passaram a representar “ao mesmo tempo os prestígios da autoridade que interna e o rigor da 

razão que julga” (FOUCAULT, 1972, p.532). No contato com os agentes penitenciários do 

HPJJV, foi possível identificar que, independentemente do tempo de trabalho no 

estabelecimento, o diálogo, a conversa e a relação rotineira com os presos são percebidos 

como os instrumentos que possibilitam e compõem a realização da atividade. No entanto, é o 

discernimento que permite ao agente saber como e quando agir em cada situação e com cada 

paciente. 

Pode-se dizer que o discernimento é o principal instrumento de trabalho dos agentes 

nesse contexto porque será determinante para, por exemplo: estabelecer vínculos afetivos – ou 

não – com os pacientes; assegurar que suas ordens sejam atendidas, adequando no momento a 

sua forma de agir; perceber mudanças relevantes no estado físico e mental dos presos; e se 

comunicar não só com os pacientes, mas com os colegas de trabalho, afinal, a atividade do 

agente é fundamentalmente coletiva.  

Todas essas funções parecem atender ao objetivo principal de garantir a ordem e a 

segurança, envolvidos na observação, na classificação, na vigilância e no julgamento 

constantes que são realizados pelos trabalhadores em cada situação e de cada objeto de 

trabalho. Isto se revela na fala de trabalhadores com tempos distintos de atuação no HPJJV: 

 

S01: O que a gente tinha que conversar com os caras, talvez pro cara não 

tentar suicídio. Muitas vezes nós não conseguimos evitar, infelizmente. Mas 

tiramos muito cara da corda. 

 

S02: Eu sempre falei na cabeça deles, sabe: mão pra trás aqui não tem, e 

assim e assim assado, vai devagar, vai mais na conversa, toma um cafezinho, 

acende o cigarro do cara, tá entendendo. Cativa o cara pro seu lado, puxa a 

confiança do paciente, paciente é confiança, que ele vai te respeitar. E você 

ganha a pessoa assim. 

 

S04: [...] conversar bastante é o principal. Você resolve grande parte dos 

problemas só conversando. Você chega em casa bem mais tranquilo. Agora, 
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se você quiser tratar eles como presos, querer usar da força física mesmo, 

isso não vai dar muito certo não. 

 

 Saber quando utilizar artimanhas e improvisos como ‘oferecer um cafezinho’ ou 

‘acender um cigarro’ parecem possibilitar, na perspectiva dos trabalhadores, que seja 

estabelecida uma relação com o preso que garantirá o respeito e o ‘bom andamento’ do 

trabalho, e até mesmo mediar conflitos. 

 

S02: Dentro da galeria... a gente prioriza assim, evitar atritos, porque pode 

haver morte, né? Se você deixar dois meninos brigar sem separar, pode 

haver morte. 

 

S04: [...] essas que são as munições, vamos dizer assim, as coisas que a 

gente tem pra tentar manter a ordem. 

 

S08: Mais na conversa, na conversa, aqui tudo é na conversa. Em todo lugar 

que eles usam calibre 12 pra resolver o problema dos caras, a gente aqui 

chega lá e conversa, entra lá e tenta dialogar com o cara. 

 

Quanto à possibilidade de rebeliões ou motins por parte dos presos, um agente com 

mais de trinta anos de experiência no HPJJV explica como o diálogo possibilita, em sua 

perspectiva, que alguma articulação dos presos – ainda desconhecida – seja descoberta: 

 

S02: Eu vou te resumir rapidinho. O paciente mental ele não consegue fazer 

motim. A pressão psicológica de um motim é muito grande. Você articular 

um motim, é muito grande. E um desses pacientes mentais vai te entregar. 

Ele num vai aguentar a pressão. Entendeu? Cê chega perto dele e ‘vou te dar 

um café... que que tá acontecendo aí?’, cê tá entendendo? ‘Que que é aquele 

bolinho ali?’ – ‘Ah, depois eu te falo, seu guarda’. Entendeu? A gente tira 

ele aqui pra fora, dá um passeio aqui fora com ele, conversando, ‘como é que 

tá sua família, assim, assim, assado’, tira a confiança dele pra você e ele te 

conta na hora. 

 

Nos trechos apresentados, é possível verificar como ‘a garantia da ordem’ prevista em 

lei nas atribuições do agente penitenciário, se revela na prática. Aqui, garantir a ordem e 

manter a segurança no interior do estabelecimento é se munir dos instrumentos disponíveis: o 

diálogo, o café, o cigarro, ou seja, o próprio vínculo estabelecido com o preso-paciente. 

Todavia, é o discernimento que permite ao agente saber quando, como e com quem utilizar 

esses dispositivos. 

A própria execução de procedimentos rotineiros merece uma espécie de ‘adequação’, 

tendo em vista o diferente perfil dos presos, que nem sempre compreendem as ordens dadas 

pelos agentes penitenciários.  
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Com base no ReNP (SEAP, 2016), podemos citar três procedimentos operacionais que 

são importantes para compreender a movimentação de presos nas unidades prisionais: 

‘Revista no preso e seus pertences para o trânsito interno’; ‘Algemação’; e ‘Movimentação 

interna de preso’. Em todos eles, são previstas particularidades para cada tipo de 

movimentação, como: banho de sol, atendimento técnico e escolta externa.  

No entanto, em todos os procedimentos citados, pode-se observar que, ao agente 

penitenciário, enquanto executante desses procedimentos, cabe determinar ações que serão 

realizadas pelo preso, enquanto receptor da mensagem. Em outras palavras, é o agente que 

determina aos presos que ‘entreguem camisas e calçados’ pela janela da cela, que ‘desçam as 

calças/bermudas/peças íntimas até os joelhos’ e que ‘façam três agachamentos de frente e de 

costas’. Ou seja, cabe ao agente penitenciário comunicar verbalmente ao preso que se 

comporte de determinada maneira, adequando a sua forma de agir ao seu objeto de trabalho – 

o preso-paciente – naquele dado instante. 

Todas as orientações previstas para a movimentação dos presos nos estabelecimentos 

prisionais têm como objetivo “garantir que os procedimentos de movimentação interna e 

escolta de presos sejam realizados com a devida perícia e prudência, de forma a preservar a 

integridade de todos os envolvidos na operação” (SEAP, 2016, p.271) e, por fim, assegurar a 

segurança da unidade. 

Uma vez o leitor ciente deste procedimento geral nos estabelecimentos penais, poderá 

este compreender a particularidade trazida por S06 ao se referir às adaptações necessárias para 

realizar a sua atividade: 

 

S06: [...] no presídio o cara já sabe. Tem cara que já chega lá e já sabe os 

procedimentos todos. Aqui não, dependendo do paciente, chega mais 

debilitado e se você pedir o procedimento pra ele, ele não sabe. Na hora ali, 

a gente pede, “ô fulano de tal, você pode me passar sua calça aqui, sua blusa 

pra gente dar uma olhada” e tal. Você improvisa, conversa, tenta conversar, 

né? Quando o cara entende mais um pouquinho. Aqui tem paciente que não 

tem noção, chega aqui praticamente sem noção, se você pedir ele pra fazer 

um procedimento, um agachamento ali, ele vai ficar olhando pra sua cara e 

vai se perguntar o que tá acontecendo, né? 

  

Esses detalhes não estão contemplados nas prescrições. Parecem compor os modos de 

fazer recomendados pelo gênero da atividade. Tais adaptações não só revelam a história 

coletiva do ofício, mas a natureza provisória dessa atividade coletiva, afinal, os objetos 

‘vivos’ de trabalho do agente penitenciário, nesse contexto, dizem como agir no momento: 
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S04: [...] eu fui observando e, principalmente, os mais velhos, são pessoas 

que têm mais de vinte anos de unidade, então são pessoas que, pô, vou ficar 

mais perto deles, vou pegar mais conselhos deles, e eles foram, pô, 

explicando: ó, faz desse jeito, faz isso. Então a gente vai absorvendo, até 

hoje tô absorvendo e acredito que nos próximos anos, enquanto continuar 

aqui a gente vai sempre absorvendo. Porque aqui, cada situação é uma 

situação diferente, cada preso aqui tem uma cabeça diferente. 

 

Isto posto, constata-se como a implicação dos sujeitos em suas atividades, com a 

criação e transformação de normas, se revela, uma vez que o coletivo de trabalho se mostra 

eficaz ao amparar o agente penitenciário que trabalha no HPJJV, ainda que em um contexto 

‘localizado’ na parte inferior de uma suposta ‘escala moral do trabalho’. 

 

S06: Às vezes você fica meio cismado. Quando eu cheguei eu fiquei meio 

cismado porque a quantidade de – eu falo preso até hoje é porque eu 

acostumei –, ali no corredor ‘ué, que que tá acontecendo?’, né? Mas aqui 

isso é normal. 

 

Desse modo, não devemos denominar a atividade desses trabalhadores que lidam com 

a loucura e com o crime como negativa em si mesma – um ‘trabalho sujo’ – e nem 

desconsiderar a criatividade presente na articulação do coletivo, no saber investido da 

experiência, nas artimanhas, improvisos e transgressões adotadas no dia-a-dia. 

O discernimento ao se relacionar com alguns pacientes permite também que os agentes 

tomem conhecimento da situação mental e das intenções de outros pacientes, funcionando 

como um elemento que antecipa determinados eventos e, de certa forma, ‘prevê o futuro’: 

 

S03: Você vai conhecendo os pacientes, entendeu, tem casos de o próprio 

paciente te falar: ó, fulano tá querendo suicidar. Um dos colegas de 

enfermaria.  

 

P: Quando vocês ficam aqui fora sentados ou andando vocês ficam 

conversando com eles? 

S05: Fica. Troca uma ideia, vê já que o cara não tá bem, e aí passa pra 

enfermagem, a enfermagem já faz um comunicado dele pra passar pro 

médico. Comunica lá, no livro de ocorrência da enfermagem, ‘oh, fulano não 

tá bem’, começou a oscilar, aí passa pro médico, o médico revê a medicação 

dele, entendeu? 

 

O ‘cuidado’ e a sensibilidade para lidar com os pacientes surge como aspecto 

imprescindível na rotina, e muitas vezes se manifesta no diálogo com os presos: 
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S04: […] aqui você precisa ter aquela sensibilidade pra poder analisar 

melhor, assim, a situação do preso, e poder resolver da melhor forma. 

 

Ao comentar sobre um paciente que há algum tempo estava em uma cela ‘do isolado’ 

e que ficava tirando e rasgando a própria roupa, ficando nu grande parte do tempo e deixando 

a cela suja, S04 afirma:  

 

S04: A gente tem sempre aquele trabalho todo de poder ter a paciência, de 

tentar conversar, tentar resolver com ele, pra ele ir ficando mais tranquilo, 

talvez vestir roupa, não rasgar, nem nada. 

 

Entretanto, os trabalhadores alertam sobre o risco que essa proximidade com os presos 

também comporta, o que reforça mais uma vez a importância da capacidade de avaliar as 

situações com clareza, separando o ‘certo’ do ‘errado’:  

 

S05: É, tem um jeito meio padrão, né? Você tem que negociar com o preso, 

não fazer jogo de preso, porque preso geralmente ele tem um 171 que leva o 

cara mesmo, se você bobear, eles te levam mesmo. 

P: O 171 do preso é o que? Esse diálogo? 

S: É, ele passar o 171 [a expressão ‘171’ se refere ao comportamento de 

obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo 

o outro ao erro] no cara, trazer as coisas pra ele, entendeu como é que é, esse 

é que é o problema. 

 
S04: Vai ter que ter muito mais paciência, por mais que o cara teste a sua 

paciência, tem que respirar fundo e tentar resolver de uma forma, bem na 

conversa assim. Você vai ter que respirar fundo e pensar: não, não vou fazer 

isso não, apesar de querer eu não vou acertar a mão na cara desse cara não. 

 

Quanto ao material apresentado acima, é importante observar que ‘a forma de falar’, o 

tom de voz, as palavras escolhidas, ‘o que oferecer ou não’ em determinado momento, como 

‘se portar’ diante de um ou outro paciente compõem uma grande dimensão da atividade 

invisível desses trabalhadores. Em outras palavras, o comportamento adotado em cada 

situação é apenas uma das possibilidades dentre diversas não realizadas que permanecem 

compondo o real da atividade, fruto de debates de normas e critérios frequentemente 

invisíveis. 

Afinal, no convívio diário com os presos, há uma série de combinações instáveis e 

flexíveis, tendo em vista a tripla direção da atividade: o sujeito que trabalha, o objeto de seu 

trabalho e as atividades dos outros sobre aquele objeto. 
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Nesse sentido, pode-se dizer que, para compreender a atividade do agente 

penitenciário no manicômio judiciário, deve-se considerar também a atividade no sentido da 

‘atividade interior’, ou seja, “o que se passa na mente e no corpo da pessoa no trabalho, em 

diálogo com ela mesma, com o seu meio e com os ‘outros’” (TRINQUET, 2010, p.96). 

Por esse motivo, tomaremos o conceito de ‘corpo-si’ como ponto de partida em nossa 

próxima categoria de análise, uma vez que o saber adquirido por aderência, ou seja, o saber 

investido da experiência do agente penitenciário implica o envolvimento de seu próprio corpo 

na relação física e mental com o preso-paciente no cotidiano, e pode explicar ou ‘dar sinais’ 

de ‘porquê’ o trabalhador atua de uma forma ou de outra. 

 

6.5 O corpo-si e o saber investido 

 

O ‘corpo-si’, o ver e ouvir, estão relacionados desde à simples presença do agente 

naquele espaço físico, com o seu corpo objetivo em contato com os pacientes e com a 

estrutura concreta do HPJJV, como também relacionados à observação e o uso dos sentidos na 

atividade realizada por eles. Afinal, o que é ‘ouvido, visto, cheirado, sentido e falado’ 

determina em grande parte o comportamento escolhido, o que vence entre outros possíveis. 

Essa atividade interior, a dimensão psíquica, integrada com os sentidos biológicos, a atividade 

invisível, no sentido de Schwartz (2014) e Trinquet (2010), acontece constantemente. Essa 

categoria se refere a essa experiência, que também está contemplada no gênero da atividade, 

afinal, as escolhas individuais são, ao mesmo tempo, mediadas pelo coletivo de trabalho, e 

mediadoras do gênero, no desenvolvimento da atividade - gênero e estilo. 

Como descreve um profissional de psicologia da unidade, é o agente que está em 

contato direto com o paciente durante 24 horas e que representa a figura da vigilância e da 

disciplina: 

 
S09: [...] ele representa esse poder de ordem. O interno, ele vê o agente 

penitenciário como agente de ordem, o agente de respeito e segurança. E a 

presença do agente penitenciário, então, e principalmente estando fardado, 

como sempre, tem um papel importante nessa ordem, segura um pouco essa 

ordem, segura um pouco essa disciplina, pela própria presença. 

 

É importante observar como o simples uso do uniforme pelo agente penitenciário é 

visto por S09 como elemento de autoridade no contato com os pacientes, apesar de nenhum 

dos agentes penitenciários citar esse elemento ao discursar sobre a sua atividade. Como indica 

Morais (2007), o uniforme é parte de uma concepção ideológica da instituição e, o seu uso, a 
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representação de um papel, ligando-se diretamente ao trabalho realizado por aquele indivíduo 

enquanto parte daquela organização. Dessa forma, o corpo do agente penitenciário nesse 

espaço não é somente um corpo, mas um corpo fardado, símbolo da ‘ordem’, do ‘respeito’ e 

da ‘segurança’. 

 

S09: Dentro dessa visão que coloca o agente penitenciário como um ator 

importante ou uma atriz importante, no processo de recuperação dessas 

pessoas, o agente penitenciário, assim como o policial militar, fardado, 

qualquer cidadão vai ter um respeito e não vai fazer coisas erradas. 

 

Um dos primeiros aspectos verificados em nossa observação foi a presença frequente 

do agente nos corredores e galerias, a não ser que esteja realizando alguma escolta ou 

acompanhando algum atendimento técnico ou atividade. É no interior do pavilhão masculino 

que o agente está durante grande parte de sua jornada de trabalho, logo no espaço exterior às 

celas individuais e dormitórios, do lado de fora das portas gradeadas de metal, a poucos 

metros dos presos. Para um observador leigo, seria possível dizer que esse trabalhador ‘não 

está fazendo nada’, ou seja, ‘está simplesmente parado lá’, sentado, de pé ou caminhando de 

um lado para o outro. 

Entretanto, seja através da observação, seja por meio do diálogo com esses agentes 

penitenciários, é possível verificar que, a todo o momento, ocorre uma espécie de ‘atividade 

invisível’ ou em penumbra. Afinal, para Schwartz (2011), “todo ‘trabalho’ comporta uma 

parte invisível provisória, na espera de uma eventual elucidação, e uma parte irredutivelmente 

enigmática” (SCHWARTZ, 2011, p.31). Pode-se dizer de uma atividade mental, uma 

atividade ‘em espera’, no ‘corpo-si’, que aguarda o estímulo interno ou externo como 

“provocação para se fazer uso de si por si mesmo, para pensar mesmo quando não é 

solicitado” (SCHWARTZ, 2011, p.33). O ‘corpo’ do agente pode ser acionado: 

 

S06: Às vezes você tem que conter algum paciente que tá mais agitado, né? 

Mas aí você chama no rádio aqui, vem os outros agentes e te dá apoio. Mas, 

eu nunca tive problema aqui e pode ter, um dia ou outro, eles estão mais 

agitados mesmo. 

 

S04: Função básica, básica mesmo é manter a integridade física dos presos, 

manter eles bem, manter eles aqui dentro, manter eles aqui dentro para que 

eles não fujam, manter eles vivos, assim, se tiver alguma briga alguma coisa 

a gente separa, e toma as devidas providências. 
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Mas, em nosso caso, como identificamos a presença desse saber “que somente as 

pessoas que trabalham” (TRINQUET, 2010, p.99) possuem? A observação no interior do 

pavilhão, baseada na visão e na audição, nos dá algumas pistas: 

 

S03: [...] sempre foi um problema aqui no hospital, que agora tá bem 

minimizado, mas aqui tinha um problema de suicídio de paciente. Então 

paciente entrava para o banheiro e suicidava. Então muitas vezes a gente tá 

parado no corredor observando esse tipo de comportamento. Se tem algum 

paciente que tá querendo suicidar, se ele tá um pouco alterado, é, como é que 

eu posso dizer, ansioso demais. 

 

S08: Eu tô aqui olhando essa galeria, então vai ter um agente lá, eu fico 

olhando essa galeria, qualquer barulho, alguma coisa... 

 

A observação é algo fundamental na atividade do agente e o conhecimento adquirido 

no corpo se mostra fundamental para abordar pacientes únicos, muito diferentes entre si. Em 

um dos trechos mais marcantes de nossa investigação, do qual uma parcela compõe o título 

desta dissertação, um agente com pouco mais de trinta anos de atuação no HPJJV explica sua 

percepção, ao abordar a influência de presos ‘comuns’ em tratamento temporário sobre presos 

‘com maior déficit mental’ nos dormitórios: 

 

S02: Às vezes você tem uma briga num dormitório, dois pacientes que nunca 

te deram trabalho, que nunca brigaram, brigando, aí você para, mas você vai 

olhando né? Tem que ter o dom de ver atrás do morro. Porque o cara 

quietinho lá na cama, quietinho, quietinho, que fez os dois brigarem. O 

poder, ele não é paciente... 

P: Como é que é o negócio? ‘O dom de ver...’ 

S02: ‘O dom de ver atrás do morro’, é verdade ué, o agente que trabalha aqui 

tem que ter o dom de ver atrás do morro, no caso, ser esperto, sabe? Tentar 

enxergar o que que está atrás desse paciente. Você tá entendendo? Você tem 

que saber o que vai vir depois, o que veio antes. Tem que fazer uma 

‘anamnese’. Porque a gente faz isso também, a gente não faz tecnicamente, 

mas assim, no corpo a corpo, na convivência você faz... 

 

Percebe-se a presença de um saber adquirido que diz do passado, do presente e do 

futuro, mas que não necessariamente prevê com exatidão o próximo movimento, e sim 

fornece instrumentos ao trabalhador para ‘avaliar’ o que fazer ‘na convivência’ com o 

paciente. É interessante ressaltar que, S08, líder de uma das equipes de plantão e atuante no 

HPJJV há 10 anos – um terço do tempo de trabalho de S02 – observa algo similar: 
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S08: Meu amigo, o cara mais quieto que tiver na cadeia, esse aí é do PCC6. 

Esse aqui é perigoso ao extremo. Que que ele faz? ‘Não, deixa comigo’, ele 

é solícito, aquela coisa. O cara perigoso é o mais tranquilo. O que chega 

conversando é um pobre coitado, mas os caras que chegam quietos e tal, não 

sei o quê, você vai ver o cara, tráfico de droga, não sei mais o quê, crime 

organizado, o cara você não vê ele, não ouve falar dele em lugar nenhum. 

 

Dois episódios registrados em nosso diário de campo, os quais citaremos 

integralmente, ilustram essa experiência do saber em aderência com a realidade de trabalho, 

quando fomos conduzidos para conhecer o HPJJV por S02: 

 

Diário de campo - 06/04/2017: Logo após a entrevista, o agente me conduz a 

uma espécie de ‘tour’ pela unidade e busca exemplificar alguns dos 

elementos que trouxe em sua fala. Posso destacar dois pontos: o primeiro, 

quando estávamos próximos às celas individuais – o isolado -, onde ficam 

pacientes que não estão bem para conviver com os demais ou não querem, e 

pacientes que chegaram há pouco tempo. Um dos pacientes está na última 

cela do corredor, apenas de cueca, com a cela suja. O agente me diz que ele 

está sendo medicado e que tira as roupas sempre que tentam colocar nele. 

Diz que daqui a um tempo estará melhor para conviver com os demais 

pacientes. Essa análise é baseada na observação e na experiência do agente. 

O segundo ponto acontece em um dos dormitórios maiores. O agente me 

mostra um paciente que está sem camisa e com uma postura diferente dos 

demais, que estão vestidos e mais calmos. Esse é um exemplo do preso que 

pode minar os demais e que possui um perfil diferenciado. Em um desses 

momentos, quando me aproximo para conversar com um paciente que me 

chama falando coisas incompreensíveis, o agente me alerta com o braço, 

colocando limite na distância entre mim e a janela da cela. 

 

 Além dos momentos que indicam o saber adquirido pelo agente penitenciário em sua 

experiência, é importante observar a restrição física imposta pelo trabalhador no contato com 

um preso-paciente, um gesto espontâneo que não só buscou resguardar nossa integridade 

física, mas demonstrou o conhecimento do trabalhador acerca daquele paciente em particular. 

  

S02: Você olha um grupo de pacientes e depois olha dois caras separados. 

Você já vai saber que é diferente. Você está entendendo? 

 

 Ao ser questionado sobre como adquiriu esse conhecimento: 

 
S02: Isso foi depois de trinta e tantos anos, que eu dou conta de falar isso, 

que isso aqui é marca de facada, tá vendo (mostra uma cicatriz), isso aqui é 

soco inglês ó (outra marca no corpo), isso aqui é canetada (outra cicatriz), 

então você não aprendeu isso aqui brincando. Então eu tô te falando com 

                                                           
6 Primeiro Comando da Capital, organização criminosa bastante conhecida no Brasil. 
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propriedade, num tô inventando isso não. Entendeu? De propriedade mesmo. 

No corpo a corpo, não tinha curso né? Não tinha nada, muito difícil. 

 

 Neste caso, a experiência está cravada fisicamente no corpo e revela a carência de 

formação e capacitação para esses trabalhadores no passado, algo que ainda persiste, de certa 

forma, como discutiremos adiante. 

Ainda sobre o conhecimento prático desses trabalhadores, S03, há cerca de 04 anos no 

HPJJV, tenta explicar como vem adquirindo esse saber na experiência. É possível verificar 

como gênero se transmite na própria realização da atividade e, ao mesmo tempo, esse saber 

coletivo é fundamentalmente provisório: 

 

S03: Para te ser sincero, quando eu cheguei aqui me falaram isso né? Dessa 

observação, eu achava impossível ter essa observação, você vai ter que 

observar se o paciente tá ansioso, se tá querendo suicidar ou alguma coisa, e 

tudo. E eu falei: mas como que eu vou observar isso? Você vai aprendendo, 

mas não é uma coisa que tem um curso pra você aprender, você vai 

aprendendo com a sua estadia aqui. Você vai conhecendo os pacientes, 

entendeu? 

 

Ainda sobre o conhecimento da situação de cada paciente e a constante atualização 

desse saber adquirido na prática, sempre em transformação, os trabalhadores indicam como se 

dá esse processo: 

 
S04: Você vai observando se é um cara tranquilo, que conversa contigo, 

você conversa com os guardas dos outros plantões, geralmente eles falam: 

não, paciente tal chegou aí mas ele apresentou uma alteração, ele tá um 

pouco nervoso, é bom ficar esperto com ele. 
 

S02: [...] muitas vezes você não precisa nem pôr a mão, você consegue 

articular nessa visão, você puxa um paciente aqui, tira um daqui, você matou 

a charada e não deu mais briga. 

 

Até o momento, foi possível verificar como o saber revestido de questões práticas, o 

saber ajustado à realidade de trabalho, do ‘aqui e agora’ se encontra no centro da atividade 

dos agentes penitenciários nesse ambiente.  

Apesar de não compor o público diretamente investigado, é relevante citar um dos 

episódios de nossa observação em um momento de revista dos pertences de visitantes, 

realizada por duas agentes penitenciárias mulheres. Tal episódio e as respectivas percepções 

foram registradas em nosso diário de campo e demonstram, não só a exigência física do corpo 

envolvido naquela atividade, como a estilização do gênero profissional em duas formas de 

fazer distintas a mesma tarefa: 
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Diário de campo – 05/04/2017: Revista: acompanhei por algum tempo a 

revista realizada na entrada das visitas aos pacientes, que ocorrem toda 

quarta e domingo. Uma agente mais antiga me explicou a atividade enquanto 

ia fazendo e dessa forma pude observar melhor os gestos e pequenos 

detalhes. Por exemplo: após abrir uma caixa de pasta de dente, ela retira a 

tampa, aperta levemente o tubo e cheira a pasta com atenção. Fez isso com 

as duas que revistou. No caso das bananas, um breve diálogo entre a agente 

antiga e a agente nova revela duas formas diferentes de fazer: uma diz que 

corta a banana ao meio, outra faz pequenos furos ao longo da fruta com a 

faca. São dois gestos distintos, com critérios diferentes para o mesmo fim: 

evitar a entrada de ilícitos na unidade. É a estilização do gênero. Na revista, 

todos os alimentos são retirados das embalagens originais e colocados em 

sacos plásticos. Alimentos como bolos e pães são partidos ao meio ou em 

fatias pequenas. Os sabonetes são perfurados com um garfo de churrasco 

(movimento que parece exigir força do trabalhador) e frutas também são 

perfuradas ou partidas. 

 

Este procedimento está previsto no ReNP (SEAP, 2016) e se refere ao processo de 

visitação ao preso e à unidade prisional por familiares e amigos, tendo como objetivo eliminar 

a entrada de objetos proibidos no interior do estabelecimento, dentre eles: aparelhos 

eletroeletrônicos e/ou de informática; armas, munições e explosivos; ferramentas e 

substâncias inflamáveis; bebidas alcoólicas e drogas ilícitas; e valores em dinheiro, cheques 

ou outros títulos (SEAP, 2016). No entanto, o detalhamento acerca do ‘como fazer’ – cortar 

ou furar, onde cortar, quantas vezes cheirar, que cheiro deve ser sentido ou não – ou seja, o 

aspecto minucioso do gesto não é previsto.  

Por esse ângulo, é possível constatar como a atividade convoca o trabalhador a fazer 

‘o uso de si por si’, afinal, a antecipação exaustiva é impossível (SCHWARTZ, 2011b), assim 

como verificar a estilização do gênero profissional. 

Para melhor compreender a atividade realizada e não realizada, visível e invisível dos 

agentes no HPJJV, deve-se considerar a inexistência de um curso de formação profissional 

específico para a sua atuação no manicômio.  Além disso, não há previsão formalizada para o 

trabalho desses profissionais no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Ambos os 

aspectos estão relacionados à ausência de um saber constituído que norteie o trabalho e à 

parcial inexistência de normas antecedentes prescritas pela SEAP, enquanto instituição 

responsável pela administração das unidades prisionais.  

É sobre esse elemento que nos deteremos nas duas categorias seguintes, aspectos que 

reforçarão a nossa hipótese de que ocorre um fortalecimento do gênero profissional como uma 

espécie de compensação ao esvaziamento de normas antecedentes. 
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6.6 Falta de formação 

 

Como citado anteriormente, é parte obrigatória do processo de ingresso de 

trabalhadores no cargo de Agente de Segurança Penitenciário por meio de concurso público, a 

realização do Curso de Formação Técnico-Profissional, de caráter classificatório e 

eliminatório, e que tem como objetivo capacitar os candidatos para as atribuições da carreira.  

Assim como observado em nossa seção acerca da pesquisa de campo, todos os 

trabalhadores entrevistados formalmente em nossas visitas, com exceção de S01, S02 e S05, 

ingressaram na SEAP após o ano de 2004, ou seja, receberam alguma modalidade do Curso 

de Formação Técnico-Profissional. 

Considerando a bibliografia consultada para esta pesquisa e a nossa experiência de 

campo em contato com os trabalhadores, realizamos uma busca por termos que indicassem 

diretamente a atuação do agente penitenciário em um Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico no regulamento do curso referente ao Edital SEPLAG/SEDS nº 08/2013 (MINAS 

GERAIS, 2013), último concurso realizado pelo Estado para provimento de vagas da carreira 

de ASP.  

Para isso, utilizamos as seguintes palavras-chave para análise do regulamento, 

excluindo sua presença nas referências bibliográficas dos conteúdos programáticos das 

disciplinas: ‘saúde mental’; ‘paciente judiciário”; ‘louco infrator’; ‘inimputável’; ‘medidas de 

segurança’; ‘paciente psiquiátrico’; ‘loucura’; ‘hospital de custódia e tratamento psiquiátrico’; 

e ‘manicômio judiciário’. O resultado está descrito na tabela 2: 

 

Tabela 2 – Menções à atuação do ASP no HCTP no Curso de Formação 

Palavra-chave Nº de menções 

Saúde mental 2 

Paciente judiciário 0 

Louco infrator 0 

Inimputável 0 

Medidas de Segurança 1 

Paciente psiquiátrico 0 

Loucura 0 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 1 

Manicômio Judiciário 0 

Fonte: Elaborado pelo autor após análise do regulamento do curso referente ao Edital SEPLAG/SEDS nº 

08/2013 (MINAS GERAIS, 2013). 

 

Verifica-se que, no Curso de Formação Técnico-Profissional obrigatório, disponível 

no último concurso público realizado para a carreira, apenas 04 menções referentes às 
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palavras-chave escolhidas foram localizadas ao longo de toda a grade curricular. Acerca da 

saúde mental, as 02 menções estão presentes na disciplina Relações Humanas, com carga 

horária de 06 horas. Quanto à execução das medidas de segurança e sobre o Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico, o conteúdo está contemplado na disciplina Lei de 

Execução Penal, com carga horária de 08 horas. Não foi localizado no regulamento do curso 

referente ao Edital SEPLAG/SEDS nº 08/2013 (MINAS GERAIS, 2013) nenhum módulo 

dedicado especificamente à atuação do agente penitenciário em um manicômio judiciário. 

Ainda que o aspecto da formação deva levar em conta o momento de ingresso do 

trabalhador na SEAP, observou-se predominantemente a falta de capacitação específica dos 

ASP para atuar com o preso inimputável ou em tratamento psiquiátrico, o que coincide com a 

constatação do Conselho Federal de Psicologia em seu relatório “Inspeções aos manicômios” 

(CFP, 2015), em outras unidades federativas, e com uma pesquisa de Dantas e Chaves (2007) 

no HCTP de Sergipe.  

É importante observar que, nas legislações estaduais e federais consultadas, não há 

diferenciação entre a função e natureza dos agentes nas prisões convencionais e nos HCTP. 

Ou seja, no campo formal, trata-se de uma carreira única – a de agente de segurança 

penitenciário – regulamentada em 2003 (MINAS GERAIS, 2003), com a mesma porta de 

entrada, seja através de concurso público ou contratação por tempo determinado. 

Foi possível observar a inexistência de qualquer formação para os trabalhadores que 

ingressaram no HCTP há cerca de trinta anos – S01, S02 e S05 – o que não ocorre atualmente, 

portanto, é inegável a evolução do sistema prisional nesse aspecto. Ao questionar se foi 

fornecida alguma formação aos agentes ‘antigos’: 

 

S01: Na época o Estado nos contratou, mas não deu a chance de a gente ter 

um curso, sabe, alguma coisa, nada. Simplesmente abriu a porta e falou: se 

vira aí dentro. Ou seja, não deu preparo nenhum. Nós não tivemos preparo 

nenhum, nem na parte psicológica, nem na parte física pra entrar aqui. 

 

S05: Agora tem o curso de agente, agora já é mais sofisticado. Antes não 

tinha não. Pegava e colocava o cara lá dentro, e o cara tinha que se virar. Aí 

os mais antigos ensinavam os mais novos, né? Entrou, os antigos seguravam. 

‘Oh, vão fazer assim, assim dá certo, assim não dá’, que já tinha mais 

experiência. 

 

Nesse ponto, já é possível identificar a importância do gênero profissional na 

transmissão do ofício, atuando como mediador para a atividade individual, considerada 

principalmente a inexistência de qualquer preparação.  
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Tanto os agentes mais experientes, como os ‘com menos tempo de casa’ – como S04, 

S06, S07 e S10 – afirmam que o curso de formação atual, no entanto, não contempla a 

especificidade da atuação no HPJJV. O “choque” ou a “estranheza” dos profissionais ao se 

deparar com a rotina diferenciada da unidade – onde a preocupação com procedimentos de 

segurança é menos presente que em uma prisão convencional e distinta do que é transmitido 

no curso inicial, na perspectiva dos trabalhadores – é algo recorrente na fala dos agentes 

penitenciários: 

 

S07: Eu penso é que deveria haver uma preparação pro cara trabalhar aqui 

[...] a preparação ou o curso [...] serve muito pro sistema em geral, mas, pra 

cá, o cara chega despreparado [...] a pessoa já chega aqui assustada. Ela já 

chega achando que ela tá fora do ninho, que ela já não está sabendo como o 

sistema funciona. 

 

S10: O Estado prepara pouco. Eu acho que teria que ter um curso de tempo 

em tempo, uma reciclagem, não tem, né? Na verdade, a maioria das coisas a 

gente aprende na prática. É totalmente diferente do curso de formação. 

Existe um diferencial na forma de atender, na forma como trata, o diferencial 

que os procedimentos são diferentes, na hora do café, na hora do almoço e 

na hora da janta. O resto que você aprendeu no curso de formação você vai 

acabar usando aqui de uma forma diferente. 

 

Na perspectiva de um profissional de psicologia do HPJJV, assim como de outros 

profissionais de saúde com os quais tivemos contato, o treinamento para o agente 

penitenciário que irá trabalhar no manicômio judiciário deve ser adaptado: 

 

S09: A gente sempre conversou que os agentes penitenciários de um hospital 

de custódia deveriam ter um treinamento diferenciado. O treinamento é o 

mesmo que se recebe qualquer agente penitenciário para atuar no sistema 

prisional [...] E aí o agente penitenciário deveria ter um treinamento 

diferenciado e não tem. 

 

Afinal, a predominância da segurança na formação é observada por um agente 

penitenciário com alguns anos de experiência no manicômio: 

 

S07: [...] ele vem do curso ‘Não, que o negócio é pau, que lá onde eu fiz o 

estágio eles davam tiro de 12’. Tá, meu amigo, deixa o que você aprendeu lá 

fora que você vai aprender tudo de novo. 

 

Ao se referir aos agentes que ingressaram nos últimos anos no HPJJV e trabalhadores 

que vêm transferidos de outras unidades, S02, um agente experiente na unidade, ressalta: 
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S02: Eles deveriam passar por um período diferenciado pra vir pra cá. Um 

estágio aqui antes de entrar pra trabalhar aqui... porque... é diferente, sabe? 

Às vezes a Secretaria transfere agente, por exemplo, de um presídio pra cá. 

Ele chega aqui com medo, encostando na parede porque os presos tão tudo 

solto, os paciente estão todos soltos. 

 

Essa diferença entre a preparação para atuar em um presídio convencional e para atuar 

em um manicômio judiciário pode ser ilustrada pela fala de um agente penitenciário ao se 

referir à primeira vez que realizou um procedimento de ‘conferência’ dos pacientes na troca 

do plantão das equipes, realizado no início da manhã, no interior de todos os dormitórios 

coletivos para verificar ‘se estão todos vivos, todos bem’ e fazer a contagem dos presos: 

 

S04: Cara, assim, a primeira vez eu entrei com outro colega de serviço, e eu 

fiquei, vamos dizer assim, bem assustado. Foi uma coisa, não desagradável, 

algo incômodo, eu não via na minha cabeça, não tinha como fazer aquilo. 

Quando eu tava no presídio não tinha possibilidade nenhuma, quando eu 

cheguei aqui foi algo completamente estranho, completamente diferente. 

 

É possível verificar a convivência de dois gêneros profissionais distintos, ainda que 

semelhantes, na atividade realizada pelos trabalhadores no HPJJV, o que nos indica a 

pertinência de recorrer ao exposto por Clot (2006) ao se referir a ‘uma atividade polifônica’ 

que se movimenta entre esses gêneros e os encadeia, de alguma maneira, caracterizando uma 

‘bipertinência genérica’. É no ponto de colisão entre esses gêneros – o agente penitenciário 

das prisões tradicionais e o agente penitenciário do manicômio judiciário – que o estilo surge 

como criação particular do indivíduo que trabalha, o que permite, na perspectiva de Clot 

(2006), que ambos os gêneros se mantenham vivos.  

Por esse ângulo, poderemos dizer, ao discutir o esvaziamento de normas no HPJJV 

adiante, que a atividade operada entre esses dois gêneros fortalece a história coletiva do 

ofício, a qual se torna o principal referencial de atuação para os trabalhadores que ali atuam, 

suprindo a escassez de formação direcionada e também contradizendo a formação recebida.  

 

S04: No presídio a gente trabalha bem pilhado, a gente trabalha com aquela 

tensão toda de fazer todo o procedimento com aquele receio de que a 

qualquer momento alguma coisa pode dar errado, talvez um preso pode pular 

em algum guarda, e desencadear um motim, uma rebelião, alguma coisa 

assim. Aqui não, no meu primeiro dia de trabalho aqui eu cheguei no 

corredor e tinha aquela fila de preso já tudo solto, aqui, vamos dizer, 

paciente, né? Eu fiquei assustado, eu pensei “nossa, que que tá acontecendo 

gente?”, “o povo vai fugir tudo”, e assim, é complicado porque, pra mim, na 
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minha cabeça, apesar de eu estar hoje um pouco mais tranquilo em relação a 

isso, pra mim na minha cabeça, antes de tudo, a maioria são presos ainda. 

 

Durante a entrevista no posto de trabalho com S08, a intendência, pequeno setor que 

antecede a entrada no pavilhão masculino, realizamos o seguinte registro em nosso diário de 

campo: 

 

Diário de campo – 03/05/2017: Explica que o normal seria tirar um preso de 

cada vez, muitas vezes armado e com cachorro. Ali é atípico. ‘Não tem 

muita formalidade’. Explica que na prisão convencional vemos os presos de 

cabeça baixa, sem olhar para as outras pessoas, virados de costas, mas ali 

não acontece isso e ele ressalta que é uma forma de dar dignidade para a 

pessoa – ‘Levanta a cabeça aí, cara’. 

 

A própria percepção acerca do objeto de trabalho – o preso-paciente – é conflituosa e 

determina, em certa medida, o gesto adotado e a forma de agir em cada momento, o que 

deixaremos mais claro adiante, ao discutirmos o esvaziamento de normas e a ambivalência 

institucional. 

 

6.7 Esvaziamento de normas 

 

Como descrito anteriormente, a finalidade, a classificação, a infraestrutura e 

delimitação territorial, a organização, as competências e atribuições das unidades prisionais 

são descritas em um documento intitulado Regulamento de Normas e Procedimentos do 

Sistema Prisional de Minas Gerais, ou ReNP (SEAP, 2016), ora chamado de POP – 

Procedimento Operacional Padrão. De início, verifica-se que, em seu Artigo 2º, o documento 

determina que o regulamento deverá ser observado e cumprido em todas as unidades 

prisionais administradas pela SEAP, devendo ser aplicado, no que couber, nas unidades 

prisionais de perícia e atendimento médico, dentre elas o Hospital Psiquiátrico e Judiciário 

Jorge Vaz. Em outras palavras, constata-se que o estabelecimento investigado está localizado 

nessa região de exclusão, onde apenas o que cabe deve ser assimilado e colocado em prática, 

não sendo contemplado especificamente em seus procedimentos. 

Quando questionados sobre a existência de um regulamento de normas e 

procedimentos para a atuação no HPJJV, S02 e S06 afirmam: 

 

S02: Até 2011, 2013, havia uma conversa na Secretaria que seria feito um 

POP diferenciado para os hospitais. Não sei se você ouviu essa conversa. 
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Até o exato momento eu não vi esse POP não. Então eu vou te falar que o 

POP aqui dessa unidade é nós antigo. 

 

S06: Eu acho que não. É... então a gente vai adaptando, né? A gente vai 

adaptando aqui. As equipes no caso aqui trabalham com, tem uma cartilha 

ali, que tem essas adaptações, para as equipes trabalharem mais padrão, né? 

[se refere a um documento produzido pela direção de segurança citado 

anteriormente]. 

 

Como indica S02, pode-se considerar que o ‘procedimento operacional padrão’ do 

HPJJV são os agentes penitenciários antigos, ou seja, o saber coletivo historicamente 

construído. Nesse cenário, verificou-se que o esvaziamento de normas prescritas pela 

organização não se apresenta como uma queixa explícita dos agentes de segurança 

penitenciários, por mais que esteja presente no constante discurso de adaptação do que foi 

aprendido no curso de formação ou surja quando esses trabalhadores são questionados a 

respeito: 

 

S10: Então, na atividade a forma dos procedimentos, porque, por exemplo, 

esse procedimento do remédio7 é um diferencial. A forma como você vai 

tirar um preso-paciente pro atendimento, a forma que você tira no presídio é 

diferente da forma que você tira aqui. No presídio tem que ter várias pessoas 

pelo risco de você ser agredido. Aqui, embora tenha o risco, pode ir um 

número menor de pessoas tirar porque alguns pacientes são mais tranquilos. 

Eu vejo uma diferença no número de escoltas, que aqui tem muito mais que 

num presídio convencional, porque aqui tem muito preso de fora. 

 

Ou mencionem situações inusitadas, como S08, ao lidar com o delírio de um paciente: 

 

S08: Ali já aconteceu no isolamento, de eu chegar lá e o cara da primeira 

cela, um baxutinho, chegou e falou assim ‘ô, tem um cara aqui rapaz, tem 

que tirar o cara aqui’, aí eu falei ‘então, abre aí’. Baixinho tá doidão na cela 

lá embaixo, tá doidim. Cheguei lá ‘ô amigão, desce daí, sai lá rapaz, sai, sai, 

                                                           
7 De acordo com o ReNP (SEAP, 2016), “Art. 434. Todos os medicamentos prescritos pelo médico, ou 

enfermeiro nos limites de sua competência legal, somente poderão ser administrados por profissional habilitado 

para tal, sendo vedado aos Agentes de Segurança Penitenciários, considerando o previsto em decreto estadual 

que versa sobre suas atribuições, entregar medicação aos presos, por se tratar de atividade a ser exercida de 

forma privativa. Parágrafo único. Os Agentes de Segurança Penitenciários são responsáveis por escoltar o 

profissional da saúde durante sua incursão nos pavilhões e/ou alas e/ou galerias, a fim de proceder à 

administração da medicação devidamente prescrita”. Segundo o documento produzido pela área de segurança do 

HPJJV, para a entrega da medicação aos pacientes cada um deve sair da cela com a caneca de água para tomar o 

remédio, com exceção dos mais debilitados, e somente após o ASP conferir que o preso tomou a medicação, é 

que ele receberá o café, leite, pão ou fruta. De acordo os agentes entrevistados, nas prisões convencionais os 

presos de um cela coletiva não são retirados todos de uma só vez para tomar a medicação, sendo esta entregue 

pela janela da cela. Já no HPJVV, cada dormitório coletivo é aberto por vez para que os pacientes saiam para o 

corredor e formem uma fila para tomar a medicação, algo que não seria possível em uma prisão tradicional por 

motivo de segurança. 
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sai’. Aí (inaudível), agora tá beleza. ‘Oh cara, cê me ajudou muito, o cara 

tava aqui me perturbando aqui’... Cela vazia.   

 

Ainda que a falta de um regulamento específico para a atuação nos HCTP não seja 

pronunciada como demanda relevante dos agentes, pode-se dizer que esse esvaziamento de 

normas produz dois efeitos distintos.  

Em primeiro lugar, contribui para que o saber investido pela experiência e construído 

coletivamente ao longo da história deste ofício se fortaleça, sendo possível verificar 

novamente a ‘bipertinência genérica’ descrita por Clot (2006). 

Em segundo lugar, todavia, o esvaziamento de normas produz outro efeito que, em 

nossa percepção, atua sobre o debate de normas e critérios, sobre a atividade individual de 

cada trabalhador no contato com o preso-paciente, e que impactará por fim na vitalidade do 

gênero da atividade. Afinal, a divergência nas formas individuais e mesmo coletivas de atuar 

está presente no cotidiano desses agentes, como indica um coordenador de uma das equipes 

de plantão, apesar das prescrições construídas pela própria direção de segurança, citadas no 

documento ‘Padronização de procedimentos para as equipes’, mencionado anteriormente: 

 

S08: Uma equipe trabalha de um jeito, outra equipe trabalha de outro. Uma 

equipe tira o preso, a outra não tira. Mas é porque a orientação é que tem que 

tirar, só que o cara quer bater o pé e fazer birra que não vai tirar [...] a forma 

de trabalhar ela é definida homogênea, mas não é realizada da forma que foi 

definido, entendeu? 

 

 Sobre o procedimento de retirar todos os pacientes de cada dormitório para 

distribuição do café de manhã ou do almoço, por exemplo, S08 revela uma discordância na 

‘forma de fazer’ adotada por cada equipe de plantão: 

 

S08: Alguns caras fazem no dia de semana e no final de semana não tem 

ninguém pra olhar e não faz. ‘Ah, hoje nós vamos fazer desse jeito e tal, não 

vai prejudicar ninguém’, ah, mas pra mim prejudica, tanto a mobilidade do 

paciente [exemplifica com o paciente que fica deitado o tempo todo] e outra 

também, nisso o agente entra lá no dormitório, a gente entra, olha, entendeu? 

Observa tudo. 

 

Nesse ponto, servimo-nos de outro trecho registrado em nosso diário de campo, a 

partir da observação realizada no interior do pavilhão masculino, no plantão do coordenador 

de equipe S08: 
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Diário de campo – 02/05/2017: Somos chamados então para acompanhar o 

procedimento de entrega do almoço. Algumas observações sobre esse 

momento. Para entregar o almoço, vários agentes da equipe se reúnem e 

realizam a entrega das marmitas para os pacientes. Quem fica responsável 

por manejar o carrinho com as marmitas, entregá-las, distribuir os talheres de 

plástico, são outros pacientes. Os ASP apenas acompanham. Eles abrem um 

dormitório coletivo, e anunciam o almoço. Os pacientes então saem e fazem 

uma fila para pegar o seu almoço. Para um ou outro paciente, algum outro 

preso leva a marmita até o dormitório. Nesse momento, um dos ASP entra na 

cela e faz uma breve verificação. Esse procedimento é repetido em cada 

dormitório. A presença de vários presos no corredor, a comunicação com os 

ASP, a postura deles - olham para nós, cumprimentam - é bem diferente do 

que ocorre em presídios comuns, como observado em nossa própria 

experiência profissional na SEAP. Em conversa posterior com o inspetor da 

equipe, sou informado que nem todas as equipes atuam da mesma forma - 

em uma delas, o almoço é entregue diretamente nos dormitórios, pelas 

grades, sem a saída dos pacientes para o corredor. Enquanto acompanho o 

procedimento aproveito para fazer perguntas e sentir o clima de 

tranquilidade com que tudo ocorre, sem apreensão. 

 

Em suma, em um ambiente carente de normas constituídas que digam como os 

trabalhadores devem agir, o saber coletivo construído diariamente assume o papel de 

protagonista. Entretanto, o gênero da atividade é composto por formas de fazer 

momentaneamente estabilizadas e que não só media a atividade individual, mas é mediado 

por elas. Ou seja, os estilos revelados nas formas individuais de se trabalhar estabilizam e 

desestabilizam a história coletiva da atividade a todo o momento. Dessa forma, a vitalidade do 

gênero e o desenvolvimento da atividade dependem da controvérsia construtiva em torno do 

trabalho.  

Nesse ponto, é importante observar que não só os agentes ‘mais antigos’ ensinam os 

‘mais novos’, mas também o caminho inverso ocorre. Ou seja, os questionamentos sobre as 

formas de agir trazidos por agentes com menos experiência ‘desestabiliza’ o saber coletivo, o 

que, assim como a bipertinência genérica, é algo que garante a vitalidade do gênero 

profissional. A troca de saberes entre agentes de diferentes gerações é também o que permite 

afirmar a constante transformação da história coletiva do ofício que norteia a atuação dos 

trabalhadores.  

No caso dos agentes do HPJVV, em nossa percepção, avaliamos que algumas 

‘maneiras diferentes de fazer’ revelam, não só uma formação deficiente, mas a ambivalência 

institucional que perpassa toda a atividade do agente penitenciário no manicômio judiciário, 

sobre a qual nos deteremos a seguir. 
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6.8  Ambivalência institucional 

 

Com efeito, o HPJJV dá seus primeiros sinais de ambivalência, em sua própria 

estrutura física, aos primeiros olhares, percepções e discursos, como prefacia Peter Fry no 

icônico estudo de Carrara (1998) sobre o manicômio judiciário do Rio de Janeiro e como 

localizamos também em nossa própria investigação. Afinal, a lógica da segurança e da 

disciplina está presente na restrição do direito de ir e vir de presos, visitantes e trabalhadores, 

nas algemas, no confinamento entre grades, celas e uniformes, na maioria numérica dos 

agentes de segurança, em relação aos outros profissionais e na própria administração do 

estabelecimento pelo sistema estadual de justiça, e não pelo sistema de saúde.  

Dessa forma, percebe-se que o conflito entre os modelos ‘hospital’ e ‘prisão’ está 

presente, desde os modos de lidar e se relacionar com o preso, até os critérios do que é um 

trabalho bem feito, nesse contexto. Este antagonismo é observado também na fala dos agentes 

penitenciários que, ao se referirem às pessoas privadas de liberdade naquele local, ora as 

nomeiam ‘presos’, ‘pacientes’ ou ‘presos-pacientes’, algo que pode ser observado, tanto em 

nossa própria escrita ao longo de todo o trabalho, afinal, estamos também sujeitos às 

contradições do campo, quanto nos trechos das entrevistas trazidos até então. 

 

S02: [...] tudo que se refere ao preso, aqui a gente não fala preso, a gente fala 

paciente, tudo que se refere a assuntos da vida do paciente o agente está 

envolvido. 

 

Ainda que o discurso predominante e o tratamento diferenciado preconizado pelos 

profissionais entrevistados ressalte a preocupação em se considerar os presos ali internados 

como pacientes, observa-se a natureza contraditória da instituição ‘manicômio judiciário’ na 

própria fala dos profissionais, já que é também presente um discurso de que os presos ali são 

pacientes, mas que continuam sendo presos. Afinal, os critérios sob os quais o preso deve ser 

tratado ou abordado, varia entre os profissionais, tanto entre gerações, como concepções e 

valores individuais, como exemplifica S02, ao se referir ao discurso de outros agentes: 

 

S02: [...] você não pode tratar uma pessoa como um animal e ninguém gosta 

de ser tratado assim. Então, hoje em dia, muitas vezes, eles falam que eu e o 

pessoal mais antigo somos um pouco demagogos, entendeu? Eles falam que 

a gente é babá de preso, sabe. Protege muito, tá entendendo. Protege o 

paciente, alisa muito, mas não é assim. Você não vai aos trancos e barrancos, 

entendeu? 
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 Já S04 comenta sua dificuldade em enxergar os presos do HPJJV como pacientes: 

 

S04: Pra mim não é bem paciente, é mais é preso. Então pra você conseguir 

tirar da sua cabeça e trabalhar tranquilamente, sem aquela de querer fazer 

procedimento todas as vezes pra retirar eles pra banho de sol, pra 

atendimento, alguma coisa assim, é bem complicado. Porque você tratar todo 

mundo como paciente, eu não acho que é muito seguro. 

 

 Quanto ao próprio nome dado às estruturas do HPJJV, S03 sinaliza o discurso 

esperado no HPJJV, ainda que, como vimos anteriormente, por diversas vezes as 

dependências são chamadas por formas distintas: 

 

S03: Aqui a gente fala pavilhão, né? Como em uma unidade comum. A 

diferença é que aqui a gente não usa o nome cela, a gente usa o nome 

enfermarias, que são, nada mais, do que celas maiores, né? Sem 

superlotação, cada paciente tem a sua cama, e a gente fala enfermaria, a 

gente não fala cela aqui. 

 

Verifica-se também, na fala de um trabalhador, a imagem de um objeto de trabalho 

‘irrecuperável’: 

 

S07: O trabalho aqui é, como diz o outro, é tentar recuperar o irrecuperável. 

A grosso modo, pra mim o trabalho aqui é tentar recuperar o irrecuperável. 

 

Ao entrevistar S10, coordenador de outra equipe plantonista, próximo à entrada do 

pavilhão masculino, questionamos também sobre os armamentos disponíveis no HPJJV: 

 

S10: Esse armamento é que, vão supor, se algum preso for conduzido pra 

escolta de hospital, vão supor, recebeu baixa, vai desinternar, vai para outro 

presídio, vão supor, tá fazendo tratamento psiquiátrico aqui, acabou o 

tratamento, ele tá indo pro presídio, aí o agente vai armado, para caso 

acontecer alguma coisa, alguma tentativa de resgate, porque, embora esteja 

aqui é preso, né? Tem todo tipo de perfil. Porque aqui tem preso que tá só 

pra tratamento, mas tem uma periculosidade maior. 

 

Mesmo que, a partir da entrada do preso neste local, este seja considerado um 

paciente, parecem existir diferentes relações estabelecidas entre os agentes e os internos, 

baseados tanto na concepção que o agente tem do sujeito que está ali internado, como na 

natureza da instituição e na própria formação profissional dos trabalhadores e de como se 

deveria proceder em cada situação. 
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Citamos um exemplo: um agente pode ver o preso como um preso comum, que inspira 

cautela e diante do qual deve se precaver adotando determinados procedimentos de segurança. 

Para outro agente, o preso pode ser visto como paciente, como indivíduo em tratamento e 

vulnerável, o que determinaria uma conduta diferenciada, pautada pelo cuidado humano, 

colocando em segundo plano determinados procedimentos de segurança. Localiza-se aí um 

conflito permanente entre cuidado e segurança, materializado na percepção e na realização 

das atividades pelos profissionais, que assimilam a tarefa prescrita de diferentes maneiras e se 

apropriam dos gêneros presentes na atividade de forma distinta. 

Ainda sobre o ‘tipo’ dos presos que estão no HPJJV e como isso pode influenciar na 

atividade dos agentes penitenciários, um elemento é citado por S10 como um ponto negativo 

observado no tratamento dos pacientes:  

 

S10: [...] eu vejo aqui que eu não acho muito legal o fato de você colocar, no 

mesmo ambiente, talvez no mesmo alojamento, pessoas que vieram aqui só 

pra fazer exame, ou seja, muitas delas estão em total saúde mental, e pessoas 

que vieram aqui para tratamento. Então deveria haver uma separação assim. 

 

 

Essa distribuição dos pacientes entre as enfermarias é algo questionado também pelos 

profissionais de atendimento com os quais tivemos contato, no entanto se mostra como uma 

‘estratégia’ da equipe de segurança para garantir a ordem, conforme registrado em nosso 

diário de campo: 

 

Diário de campo – 30/05/2017: Um dos elementos trazidos é a mistura de 

pacientes nos dormitórios – entre pacientes cumprindo medidas de 

segurança, estão pacientes que vêm de suas próprias casas para realizar 

exames e presos que vêm de presídios para tratamento ou exame. Para as 

profissionais técnicas, essa mistura é prejudicial, já que os diferentes tipos de 

pacientes convivem no mesmo espaço. Mais tarde, a área de segurança me 

explica que essa mistura é uma técnica coletiva desenvolvida por eles, que 

não é algo aleatório, mas um critério para manter a segurança e evitar motins 

ou rebeliões. Ao juntar pacientes lúcidos com pacientes com menor 

discernimento, é possível fragilizar o coletivo e impedir que pacientes 

‘lúcidos’ se unam contra os agentes penitenciários. Essa divisão é feita pela 

área de segurança e os agentes indicam o ‘olhômetro’, ou seja, o rápido 

julgamento pelo olhar e pela percepção que têm do paciente, como principal 

instrumento para essa seleção. 

 

Por esse ângulo, é possível dizer do caráter ambivalente deste estabelecimento, afinal a 

primazia da segurança se mostra presente em detrimento da recuperação e do bem-estar dos 

pacientes ali internados, se configurando como um critério controverso entre equipes de 
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segurança e equipes de atendimento aos presos. Estão presentes aí dois componentes que 

aparentemente se opõem: o que reprime e segrega, e o que cuida e recupera. 

Ainda de acordo com alguns profissionais responsáveis pelo atendimento ao preso, o 

resultado do trabalho realizado por eles só é efetivo, se o agente penitenciário permitir. Afinal, 

os agentes são os profissionais em maior volume e deles depende o ‘funcionamento básico’ 

do estabelecimento. S09, um profissional de psicologia do HPJJV, descreve como isso ocorre: 

 

S09: É, todo o trabalho médico, psicológico, social, espiritual, ocupacional, 

laboral, escolar vai ter um bom resultado se o agente penitenciário quiser. O 

agente penitenciário tem um poder de ser essa pessoa que está 24 horas com 

o interno, ele pode, ele tem um poder maior de ajudar na progressão do 

tratamento dessa pessoa ou fazer corpo mole e esse tratamento não ir muito 

adiante. 

 

São os agentes penitenciários os responsáveis por acompanhar e conduzir o preso 

aonde ele for, por vigiá-lo onde estiver, por liberá-lo para um atendimento de saúde, jurídico 

ou atividade de trabalho, em suma, por mantê-lo vigiado em tempo integral, enquanto 

permanecer no manicômio judiciário. Portanto, a ambivalência institucional, observada 

anteriormente, é também colocada em palavras por esses técnicos que cuidam da saúde e dos 

direitos do preso, ambivalência vivida por eles em sua experiência de trabalho no dia-a-dia.  

De acordo com Carrara (1998), os elementos que permitem atribuir ao manicômio 

judiciário suas características marcantes de ambivalência e ambiguidade, observadas a nível 

prático e teórico na instituição, encontram suas origens na segunda metade do século XIX. 

Para o autor, tanto no que se refere à legislação que envolve os loucos criminosos, quanto ao 

destino social reservado a eles, observa-se uma a superposição do modelo prisional e do 

modelo hospitalar, algo já discutido em nosso referencial teórico e agora materializado nas 

falas produzidas e nas observações registradas por esta investigação. 

Em estudo realizado por Dantas e Chaves (2007) com guardas prisionais do HCTP de 

Sergipe, foi também observada a ambiguidade do modelo institucional na fala dos 

entrevistados. Os autores se referem à contradição verificada na função de tratar, cuidar, e, ao 

mesmo tempo, controlar, corrigir e punir. Além disso, a distância entre a teoria de tratar e 

reinserir socialmente, e a prática marcada por carências físicas e estruturais, indica a 

ambivalência do papel exercido pelos guardas. 

Considerando o que foi discutido e apresentado até aqui, é possível dizer que, apesar 

de encontrarmos alguma uniformidade em relação ao cuidado que caracteriza a atividade do 

agente penitenciário no HPJJV e à importância de se ater às peculiaridades dos pacientes, a 
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perspectiva dos agentes sobre o seu objeto de trabalho não é única e se materializa de formas 

diferentes.  

Na fala desses trabalhadores, é possível também verificar o resultado questionável da 

recuperação: 

 

S03: Nós já tivemos pacientes aqui que a família veio e o cara não queria ir 

embora. Ele segurou nas grades ali e falou: não, não quero ir embora não, os 

guardas me tratam bem aqui e são meus amigos, minha família eu não 

conheço mais eles. Então foi uma luta pra tirar ele aqui de dentro. É 

inimaginável pensar nisso, que uma pessoa quer ficar presa. 

 

S02: Aqui é onde o cara sofre de dois jeitos: ele sofre por estar preso e às 

vezes sofre por ser doente mental. Dois sofrimentos tristes.  

 

S01: Diz que no Brasil nunca houve prisão perpétua, mas no Manicômio 

Judiciário de Barbacena havia. Porque muitos caras morreram aqui dentro. 

 

E como a convivência com essa realidade impacta os trabalhadores? Como observado 

e descrito pelos entrevistados, é o agente que mantém contato direto com o preso, no corpo a 

corpo, no mesmo ambiente. No item seguinte, e nossa última categoria de análise, discutimos 

como o trabalho desenvolvido pelos agentes penitenciários no manicômio judiciário afeta 

quem o executa. 

 

6.9 Impactos do trabalho 

 

Os riscos do trabalho nas prisões são elementos comumente trazidos por estudos com 

os trabalhadores da área. Além dos riscos físicos e da ameaça real à própria vida e integridade 

física dos agentes penitenciários, os riscos psicológicos e o impacto subjetivo são também 

elementos observados. No caso do manicômio judiciário, observa-se que o perigo físico, 

como elemento inevitável do trabalho nas prisões, encontra-se aqui diminuído. 

Ao longo de nossa pesquisa de campo, foi possível verificar que o impacto da 

atividade no indivíduo que a executa, no manicômio judiciário, se manifesta de três maneiras: 

na exigência física, psicológica e na assimilação de comportamentos e discursos; no 

envolvimento afetivo e o vínculo emocional estabelecido com os presos; e, por fim, na 

mudança que o ingresso na carreira de agente penitenciário traz para a vida do indivíduo. 

Primeiramente, quanto aos riscos e exigências físicas do trabalho, percebe-se uma 

mudança histórica na fala de S01: 
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S01: Antigamente era muito complicado. A gente entrava pra trabalhar com 

medo. Porque todo dia era confusão, era briga e tentativa de suicídio. Vários 

suicídios eu vi aí dentro aí. Fugas, entendeu? Era um trabalho que a gente 

entrava rezando, porque a confusão começava oito horas da manhã e 

acabava noutro dia oito horas da manhã, era 24 horas por dia. Hoje é muito 

mais tranquilo. 

 

Ainda que esteja presente na fala de S04, um agente com pouco mais de 01 ano no 

HPJVV, gerando alguma apreensão:  

 

S04: O que a gente enfrenta é mais ou menos a mesma apreensão que eu te 

falei do presídio assim, de ficar atento, pra que em nenhum momento o preso 

esboce aquela reação assim pra tentar agredir algum profissional. Aquela 

oscilação do estado psiquiátrico do sujeito. Aquela coisa, é imprevisível. E 

acontece bastante. 

 

Os riscos da atividade são também observados nas falas dos guardas prisionais 

entrevistados por Dantas e Chaves (2007) em um HCTP, vinculada, nesse caso, ao estigma do 

louco infrator e sua agressividade. 

Apesar de, no interior do estabelecimento, o risco físico estar menos presente que o 

risco psicológico, os trabalhadores observam como o ingresso na carreira de agente 

penitenciário, independente do seu local de trabalho, trazem algum grau de perigo. Afinal, 

apesar das particularidades encontradas na atuação do agente no manicômio judiciário, o 

pertencimento a uma classe profissional caracteriza pela exclusão, pela repressão e pelo risco 

que oferece ao indivíduo que nela ingressa, permanece: 

 

S05: Oh, o trabalho do agente penitenciário é arriscado, é arriscado. A gente 

corre risco aqui dentro e lá fora. Porque aqui é ameaça, risco de ameaça de 

morte, entendeu? Tanto faz aqui dentro como lá fora. O cara não vai ficar 

eternamente no presídio, na cadeia, preso. 

 
S02: O agente é o mesmo, a farda é a mesma. Tá entendendo? Então, há 

riscos na escolta. De estar fardado. Porque o carro é o mesmo, a roupa é a 

mesma, você vai estar armado, você é visto como qualquer outro agente, não 

tem diferença nenhuma... 

 

É importante ressaltar que, conforme indicam os trabalhadores entrevistados, grande 

parte dos pacientes presentes no HPJJV são de outros municípios, tendo em vista que o 

estabelecimento se tornou um tipo de referência para o encaminhamento de presos de todo o 

estado de Minas Gerais. Isto posto, o HPJJV é descrito como um local de trabalho onde não 
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se corre o risco de encontrar os presos ou os seus familiares após a sua saída do sistema 

prisional, ou seja, a circulação dos agentes pela cidade torna-se ‘menos preocupante’ e um 

fator de risco menos presente em relação a outros estabelecimentos penais. 

Em nossa investigação, é possível verificar, na fala de três agentes penitenciários com 

mais de trinta anos de experiência no HPJJV, a predominância do risco psicológico, em 

detrimento do risco físico, afinal, o contato frequente com discursos distintos que circulam 

entre a realidade e o delírio, faz com que a assimilação deste universo seja um aspecto 

fundamental da atividade:  

 

S02: A gente tem uma carência muito grande em apoio psicológico, sabe, 

porque, você cuidar da pessoa que tem déficit mental te dá muito trabalho... 

Não trabalho físico, trabalho psicológico. Então, você acaba absorvendo 

vícios, palavras, gestos e, sem perceber. Eu tenho medo, às vezes, de ficar 

louco, eu tenho medo de adquirir um déficit mental que eu não possa ter 

controle das minhas atitudes, em virtude disso aqui. 

 

S01: Até hoje não durmo bem, eu tenho distúrbio do sono. A gente saía 

daqui estressado, entrava rezando e saía rezando. No decorrer do tempo, 

tantas situações tristes que a gente viveu aí dentro, eu me tornei um cara 

emotivo. 

 

S05: Tem gente que fica meio abalado psicologicamente por tratar de 

paciente que tem deficiência mental. Aí tem gente que não se abala. Tem 

nego aí que dá distúrbio mental, tem que tomar medicação. 

 

É possível verificar que a experiência desses profissionais impacta, não só os agentes 

mais antigos, mas também os com menos tempo de atuação, gerando uma espécie de 

exigência psicológica para o trabalho: 

 

S03: Eu acho que o maior desafio que a gente encontra aqui é viver o nosso 

mundo lá fora sem levar o mundo daqui pra casa da gente. Porque a gente 

lida com problemas aqui, de pacientes, que acabam te envolvendo, por 

exemplo, tem paciente aqui que tem trinta anos que tá aqui no hospital, quer 

dizer, ninguém cumpre uma pena de trinta anos no Brasil, mas aqui nós 

temos até mais de trinta. 

 

S04: Num hospital psiquiátrico, exige muito mais esforço psicológico do que 

físico. No presídio, você trabalha com cachorro, com armamento, segurando 

a grade com o pé pra ninguém tentar empurrar e sair correndo. Aqui já é 

diferente. Você não precisa ter todo aquele condicionamento físico, mas aqui 

você precisa ter aquela sensibilidade pra poder analisar a situação do preso e 

resolver da melhor forma. 
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A assimilação do universo do preso-paciente e a apropriação de comportamentos e 

discursos, assim como a absorção do que é vivido por eles na rotina de trabalho são também 

observadas, como na experiência de S02: 

 

S02: Se eu pudesse aposentar hoje eu aposentaria. Porque eu estou cansado. 

Não vou falar que eu estou cansado fisicamente, estou cansado mentalmente, 

sabe? Muitas vezes eu durmo mal, muitas vezes eu tenho tiques de pacientes, 

assim, falo uma frase com a minha esposa, uma gíria. Muitas vezes eu tô no 

computador e digito uma palavra que eu ouvi aqui de preso, ‘uai, essa 

palavra não existe’, entendeu? Então você absorve mesmo. Tinha um preso 

que ficava dançando de vez em quando ali. Em casa, eu tô tomando banho 

[imita a dança do preso] ‘mas que que é isso’. Mas, é o tempo né? Você é ser 

humano, você é propício a isso. E uma coisa muito grave, que sempre a 

gente bateu nessa tecla aqui, a gente cuida do paciente, né? Mas quem cuida 

da gente, psicologicamente? Ninguém. O Estado não oferece um setor de 

psicologia pra fazer o que você tá fazendo aqui agora, me ouvir, sabe? Fazer 

eu chorar, minhas lágrimas, porque a gente chora. Se você fechar a porta 

comigo e for me apertando eu vou chorar. Vai me dar água nos olhos, 

porque tem coisas boas e tem coisas ruins. Então o Estado peca em não dar 

esse apoio pra nós, agentes penitenciários. Que todo mundo precisa, não é só 

a gente não. 

 

Já S08 sobre o risco do envolvimento excessivo com os pacientes: 

 

S08: O cara às vezes se envolve muito. A cabeça do cara fica tão atribulada, 

que ele não consegue resolver o problema de todo mundo. 

 

De acordo com S09, um profissional de psicologia do HPJJV, a exposição a diferentes 

‘desorganizações psíquicas’ é um fator que reforça a exigência psicológica da atividade: 

 

S09: Eu venho aqui e fico meia hora com cada paciente. O agente 

penitenciário tá o dia inteiro com ele, 24 horas. Acompanha ali o dia inteiro. 

Então, deveria ter, não só um treinamento pra entrar, como deveria ter um 

acompanhamento. Não é fácil ficar 24 horas exposto a essa desorganização 

psíquica de uma pessoa. É exaustivo. 

 

Para Clot (2010), o objeto da atividade do sujeito é lugar de colisão e de trocas entre 

atividades, afinal “o objeto é um traço de união, de saída, controverso entre os homens que 

trabalham” (CLOT, 2010, p.22).  Dessa forma, “no fazer, o sujeito age, portanto, também 

sobre as relações com os outros e consigo mesmo” (CLOT, 2010, p.23). O objeto é um objeto 

vínculo, que “está na” e “contém” a sociedade. Para Clot (2010), “a relação com o objeto 

nunca é um monólogo porque o próprio objeto é transbordante da vitalidade dialógica do 

social, incluindo os antagonismos de interesses” (CLOT, 2010, p.26). 
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Nessa perspectiva, a relação estabelecida entre o preso e o trabalhador é fundamental 

para compreender a sua atividade. O enfrentamento de uma realidade frequentemente triste, 

onde se convive corpo-a-corpo com dois sofrimentos vivenciados pelos pacientes – a privação 

de sua liberdade e o sofrimento mental – é um aspecto da atividade trazido pelos 

entrevistados: 

 

S02: Tem paciente que você olha pra ele e te dá medo. Eu já olhei paciente 

aqui e já chorei, porque não é possível um ser humano chegar naquele ponto. 

 

S04: Um amigo meu, um colega nosso aqui, deve ter te falado que você 

acaba pegando um apego com alguns [pacientes]. Provavelmente, pelo 

menos com uns você vai ter. 

 

S10: [...] aqui a gente tem um contato mais próximo com o paciente, eles 

têm um contato mais próximo com a gente. 

 

Dantas e Chaves (2007) também indicam uma espécie de envolvimento afetivo dos 

guardas prisionais com os presos custodiados em seu estudo no HCTP de Sergipe. De acordo 

com os autores, alguns trabalhadores indicam conversar mais com os presos no intuito de 

escutar o que dizem, incorporando uma postura mais terapêutica, o que iria além do seu papel 

prescrito de segurança e garantia da ordem, algo que remete ao ‘cuidado’ e ao ‘discernimento’ 

discutidos anteriormente. 

Para S09, profissional de psicologia do HPJJV, o vínculo emocional está mais presente 

na atividade dos agentes penitenciários no manicômio judiciário: 

 

S09: A relação de amor e ódio aqui ela é mais presente do que dentro do 

presídio. Aqui é relação de amor e ódio. Há pacientes que são bem quistos e 

tem aquela coisa normal do ser humano de ir com a cara da pessoa. ‘Ah, eu 

gosto de fulano de tal’, aí o agente tem uma afinidade maior com aquele 

paciente, paciente bacana e tal, e paciente que é chato. 

 

A convivência próxima dos agentes penitenciários com os pacientes, assim como o 

constante diálogo estabelecido e improvisos adotados para determinar procedimentos que, em 

um presídio convencional, seriam ‘facilitados’ pela ‘lucidez’ do receptor da mensagem, 

garante à essa relação um caráter quase familiar, como afirma S09 e demonstra S02, um 

agente experiente do HPJJV: 

 

S09: Eu tô aqui meia hora com a pessoa, agora fica 24 horas aqui dentro e de 

repente a pessoa manda você tomar no cú, vai pra puta que te pariu, tá puto 
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contigo, te joga uma merda na cara, urina na cara, porra bicho, aí você talvez 

não tenha sangue de barata também, né? Aí fica aquela questão quase 

familiar de se irritar com o outro que você tá querendo cuidar. 

 

S02: Eu surto de vez em quando, começo a falar alto, começo a gritar. Aí eu 

tenho que ir embora pra casa. Às vezes um cara chega lá e fala: tenho que ir 

embora; Deixa ir embora. Que senão ele pega um cara aí dentro e mata de 

porrada. 

 

Por esse ângulo, é possível identificar algumas formas de agir, como não enxergar o 

paciente como ‘preso’ e ‘não saber o crime cometido’ que, de certa forma, possibilitam que a 

atividade traga menos impactos aos trabalhadores: 

 

S03: Eu acho que o primeiro ponto é não enxergar o paciente como preso, 

entendeu? E também não saber do crime que o paciente cometeu. Porque os 

nossos crimes aqui, a maior parte são meio bárbaros, entendeu? Então, às 

vezes é crime que aconteceu no seio familiar do paciente, um matou a irmã, 

o sobrinho. Pra que você não trate ele de acordo o crime que ele cometeu. 

 

O terceiro aspecto observado referente ao impacto do trabalho é a mudança que o 

ingresso na carreira de agente penitenciário trouxe para a vida do indivíduo. Ao serem 

questionados sobre isso, os trabalhadores relatam transformações significativas, como 

enxergar as pessoas e a sociedade de outra forma, ter medo de ser preso e evitar determinados 

lugares: 

 

S01: Eu acho que foi uma lição de vida. A gente vendo aquelas pessoas lá 

dentro, da forma que era, o que eu pego como exemplo é aquela época que 

eu entrei aqui, sabe? Porque era desumano, era desumano. 

 

S02: Eu não saio à noite em lugar ermo, não vou em muitas festas, que eu já 

ando com medo, entendeu? Medo mesmo, do cara me dar uma facada nas 

costas, tomar um tiro, não o paciente daqui, do presídio, ou que vem de fora, 

cê tá entendendo?  

 

S03: Mudou o jeito de encarar a sociedade. As pessoas que fazem parte da 

sociedade. A gente vê mais os problemas sociais. Por outro lado, você se 

torna uma pessoa mais maliciosa. Já andava mais preocupado na rua. Já fazia 

uma observação, assim, dos perigos, coisa que eu não fazia antes de ser 

agente. Então tem um lado bom, mas tem um lado ruim. 

 

S08: Você começa a dar valor a essas pequenas coisas que antigamente você 

não dava valor. Entendeu? Só de eu estar lúcido, pra mim é uma alegria. 
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Observa-se que os impactos que a profissão traz aos trabalhadores em sua vida pessoal 

e ao seu comportamento, de modo geral, é algo comum entre as falas dos agentes 

entrevistados. Pode-se dizer que não há como sair incólume após cumprir a tarefa rotineira de 

adentrar o manicômio judiciário, lidar com sua ambivalência e exercer o papel necessário e 

contraditório de controle e cuidado, opressão e recuperação.  

Quanto ao impacto do trabalho em sua subjetividade, o coletivo de trabalho parece 

cumprir um papel fundamental de amparo ao indivíduo que trabalha, uma vez que, apesar de 

encontrarmos relatos de trabalhadores que adoecem ou recorrem ao álcool e às drogas, este 

tema não é colocado em primeiro plano pelos agentes penitenciários do HPJJV. Por esse 

ângulo, pode-se inferir que a manutenção e conquista de saúde observada entre estes 

trabalhadores passa, como indica Clot (2010), diretamente pelo poder de agir desses 

indivíduos sobre si e sobre o mundo, poder adquirido junto dos outros, em uma dimensão 

fundamentalmente coletiva. 

 Ao longo de nossa descrição dos resultados, buscamos discutir a atividade observada e 

relatada dos agentes penitenciários no HPJJV e relacionar todos os elementos que pudemos 

capturar dessa experiência com noções teóricas pertinentes. A seguir, finalizamos com 

algumas considerações acerca de nossa pesquisa. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Como dissemos no início de nosso estudo, a atividade humana é muito complexa para 

que apenas uma perspectiva, um olhar ou uma disciplina consiga abarcar toda a sua 

profundidade. Ao ingressarmos em uma situação de trabalho, buscamos deixar nossas crenças 

de lado e nos esforçar para que somente a atividade e os trabalhadores tenham voz. 

Entretanto, é como adentrar um labirinto, cuja saída não se mostrará facilmente e, logo, 

reconhecer o fracasso da neutralidade e da busca por um único caminho correto. Ora, parece 

não haver entradas nem saídas, mas sim a gênese e a extinção concorrentes de múltiplos 

acessos, assim como a convivência de vozes e saberes distintos, que ora confundem, ora 

esclarecem um pesquisador que não se sustenta indiferente ou inerte. 

Ao adotarmos como referencial teórico alguns elementos das abordagens clínicas do 

trabalho, tivemos como objetivo garantir que a atividade não falasse apenas por seu viés 

econômico, social, institucional ou ideológico, mas sim revelasse sua polifonia e sua 

criatividade. Além disso, buscávamos garantir que a nossa implicação estivesse presente na 

produção de nossos dados, já que lidávamos, ainda que como visitantes, com a união de duas 

tristes realidades humanas e não esperávamos sair inviolados. 

Em um contexto controverso como o manicômio judiciário, entre vozes que defendem 

a sua existência e discursos que defendem a sua abolição, conhecemos seres humanos em seu 

local de trabalho, não apenas em um mecanismo que deve ou não existir. São pessoas que 

cuidam, que se dedicam, que se esforçam, mas que também se contradizem, se esgotam ou se 

acomodam, como em muitas outras instituições, uma vez, em nosso caso, permeadas pela 

superposição complexa de dois dispositivos de controle social. 

O Brasil passou a ocupar, recentemente, o terceiro lugar no ranking dos dez países 

com maior população prisional do mundo, ultrapassando a marca de 700 mil presos 

(BRASIL, 2017). Com cerca de 40% de sua população prisional aguardando julgamento, um 

sistema prisional em constante expansão e dados cada vez mais alarmantes sobre a violência 

no país, o debate nacional acerca do papel das prisões em nossa sociedade aponta rumos 

complexos e indica a indispensável entrada da comunidade cientifica na mesa de discussão. 

Simultaneamente, ainda vivemos a reforma psiquiátrica, que não ocorreu como um 

evento isolado, mas está acontecendo e seguirá acontecendo, até que velhos preconceitos e 

amarras vinculados à loucura desvaneçam ou se transformem em ideais e atitudes 

disseminadas em prol da inclusão e contra a segregação. 
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Neste contexto, idealizamos uma experiência de pesquisa que se infiltrasse em um 

espaço desconhecido, um estabelecimento híbrido que trata não só do crime, mas de sua 

conjunção enigmática com a loucura. Entre muros, pisos, grades e paredes que guardam um 

pouco da história da loucura no Brasil, interagimos com pacientes e trabalhadores, ouvimos o 

que disseram sobre o seu trabalho e observamos os seus gestos e olhares, tentando, ainda que 

momentaneamente, compor a paisagem do manicômio judiciário de Barbacena, a cidade ‘das 

rosas’ e ‘dos loucos’. 

Para que isso fosse possível, nos servimos de perspectivas teóricas que nos 

permitissem enxergar além do ‘emprego formal’ e do trabalho observável. Nos servimos de 

abordagens que enfatizam a importância da atividade humana de trabalho enquanto centro de 

desenvolvimento psicológico e social. Para que nosso objetivo fosse alcançado, abdicamos de 

nossa posição de especialista e desempenhamos o papel de investigador interessado em 

conhecer os mistérios da atividade na palavra de quem os conhece: o trabalhador. 

Diante disso, consideramos que, “longe de ser um dado natural, a saúde é um poder de 

ação sobre si e sobre o mundo, adquirido junto dos outros” (CLOT, 2010, p.111). Que a 

atividade é a criação e a recriação de um meio, quando ao homem é permitido transformar o 

mundo ao seu redor, enquanto sinônimo de saúde. Que, dessa forma, a tentativa do sujeito de 

viver em saúde passaria, necessariamente, por sua capacidade de aumentar o seu raio de ação 

no mundo, ou seja, o seu poder de agir.  

Isto posto, ao discutirmos a atividade triplamente dirigida, a tendência às 

renormalizações, o debate de normas e valores sempre presente na atividade humana, 

buscamos atingir a atividade para além de sua institucionalização. Procuramos, a todo o 

momento, compreender os saberes investidos da experiência, os conhecimentos cravados no 

‘corpo-si’ desses trabalhadores e, além disso, mergulhar em um universo socialmente 

desvalorizado e invisível.  

Ao assumirmos nosso duplo ‘lugar de fala’ buscamos, enquanto ‘trabalhador’ e 

‘pesquisador’, conhecer os sentidos que os agentes penitenciários do HPJJV atribuem ao 

trabalho que realizam, investigando os obstáculos e os limites encontrados no dia a dia, 

explorando as atividades realizadas, impedidas, suspensas e possíveis. 

No manicômio judiciário de Barbacena, palco de quase 100 anos de história, 

encontramos, para além das políticas e ideologias, a vitalidade de um coletivo de trabalho 

ancorado em uma construção transpessoal presente no discurso dos trabalhadores. 

Constatamos que esse coletivo de agentes penitenciários não só media a atividade individual 
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em um contexto esvaziado de normas, mas é mediado por esses estilos individuais. 

Observamos o gênero profissional se mostrar como a grande referência de um ofício 

apropriado e valorizado por seus protagonistas, como algo ‘precioso’, onde a recuperação está 

mais presente e se torna mais possível que em um presídio convencional. 

A falta de uma formação direcionada, o esvaziamento de normas, os diferentes ‘tipos’ 

de indivíduos privados de liberdade encontrados ‘sob o mesmo teto’ e a representação 

conflituosa de uma profissão que a princípio se origina e se forma pela repressão, em 

detrimento do cuidado, mas que se mostra multifacetada na realidade prática, parecem ser 

apenas alguns dos elementos que tornam, não só as falas, como as práticas desses 

trabalhadores objeto de contradição. Afinal, depende da equipe de segurança que o trabalho 

de atendimento e recuperação dos presos seja realizado.  

Verificou-se, ainda, a importância do saber adquirido na experiência dos agentes 

penitenciários, saber ‘cravado no corpo’ que permitiu e ainda permite que a atividade seja 

realizada. Paradoxalmente, a ausência de um saber constituído que amparasse esses 

trabalhadores em sua atuação no manicômio judiciário foi, em certa medida, compensada pela 

construção coletiva e histórica desse ofício. Afinal, a referência e o respeito ao conhecimento 

‘dos mais antigos’ sempre esteve presente em nossas visitas, assim como a troca de saberes 

entre agentes ‘experientes’ e ‘novatos’. A vitalidade do gênero da atividade parece se tornar o 

pilar de sustentação da atividade desses trabalhadores e garantir, de certa forma, que a 

garantia da ordem e da segurança do estabelecimento – como preconizado nas diretrizes da 

carreira – aconteça. 

Por esse ponto de vista, o poder de agir desses agentes penitenciários sobre si mesmos 

e sobre a própria organização da atividade se mostrou imprescindível para que o impacto de 

uma formação insuficiente se apresentasse de forma bastante diminuída. Afinal, ainda que o 

‘cuidado como um dom’ tenha se contraposto às exigências psicológicas da atividade e do 

risco ainda existente às suas próprias integridades físicas, revelando a demanda por uma 

ênfase na segurança em detrimento da recuperação, a transmissão do ‘como fazer’ foi 

observada no fazer coletivo e no discurso de diferentes gerações de trabalhadores. Por esse 

ângulo, podemos dizer que essa atividade não se caracterizou como um ‘trabalho sujo’ nos 

termos descritos por Bendassolli e da Rocha Falcão (2013), ainda que estivéssemos em um 

contexto marcado por uma negativa representação social. Ou seja, observou-se a mediação de 

um gênero na execução da atividade individual e não se verificou a privação de um coletivo 

de trabalho. 
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A carência de uma formação adequada, por outro lado, denunciou a lógica do 

esquecimento para com esse público que, embora pequeno em termos numéricos, é imenso 

em termos simbólicos. Afinal de contas, pacientes e trabalhadores materializam ali o resíduo 

social que ainda parece invisível para muitos, tanto em termos midiáticos, como no que tange 

à produção científica, mesmo após o duro processo da reforma psiquiátrica. Ora, a escassez de 

estudos sobre os manicômios judiciários e, principalmente, sobre os trabalhadores desses 

estabelecimentos se mostrou como uma dificuldade em nossa investigação, sugerindo a 

indispensável proposição de novas pesquisas nesse campo. 

Com o objetivo de suprir a carência de formação mencionada, considera-se urgente e 

incontornável a inclusão de módulos de ensino – práticos e teóricos – no Curso de Formação 

Técnico-Profissional obrigatório que sejam voltados para o tema da saúde mental e, 

particularmente, ao tratamento do ‘louco infrator’ ou, como dizem os trabalhadores do 

HPJJV, o ‘preso-paciente’. Seja para novos agentes penitenciários, seja para os agentes que já 

atuam nesses locais, fomentar capacitações sobre essas dimensões se mostrou imprescindível. 

Ademais, ao afirmarmos que, em nossa experiência, foi possível verificar a presença 

de um coletivo de trabalho fortalecido, nos sentimos no dever de fornecer algumas 

explicações e possíveis consequências – positivas e negativas – sobre esse fenômeno. 

Primeiramente, é possível afirmar que a predominância da lógica da segurança 

presente na instituição, assegurada por todo o aparato regulamentar e o pertencimento deste 

estabelecimento ao sistema prisional, facilita e garante que a articulação entre o indivíduo e 

coletivo para criação e transformação do meio ocorra. Afinal, entre muros, grades, celas e 

uniformes, o agente penitenciário ainda é o protagonista que determina ‘o que’, ‘quando’ e 

‘como’ acontecer, condicionando o próprio funcionamento da instituição à sua presença. Sem 

o agente penitenciário, atualmente, é possível dizer que não há manicômio judiciário. Ou seja, 

em uma instituição ainda pautada pela garantia da ordem e da segurança, parece não haver 

obstáculos e impedimentos a esses trabalhadores para que se apropriem de sua função e a 

executem conjuntamente, o que talvez não seja observado no caso dos profissionais que se 

dedicam diretamente ao atendimento e à recuperação do preso. 

Nessa perspectiva, e em segundo lugar, a ‘bipertinência genérica’ observada na 

atividade do agente no HPJJV, ou seja, a constante troca entre a história coletiva dos agentes 

penitenciários das prisões tradicionais e a história dos agentes do manicômio judiciário, 

parece garantir a vitalidade dialógica necessária ao funcionamento da instituição tal qual ela 

se define hoje. A criatividade e o improviso estão presentes nos grandes e pequenos gestos, e 
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a necessidade de se criar e transformar normas para que o trabalho seja realizado garante, de 

certa forma, que a controvérsia necessária ao desenvolvimento da atividade esteja sempre 

atuando. A interação entre esses dois gêneros profissionais parece assegurar a manutenção de 

determinada ordem e endossar a estabilidade provisória desse acordo coletivo. 

Todavia, essa mesma ordem, que garante a vitalidade do gênero e, em certa medida, a 

saúde desses trabalhadores, afeta, visivelmente, a atividade de outros trabalhadores 

direcionada ao mesmo objeto. Como ressaltam os profissionais de atendimento ao preso, o 

tratamento só se mostra efetivo quando os agentes penitenciários permitem que ele o seja. A 

ordem garantida atualmente é caracterizada pela primazia da segurança em detrimento da 

recuperação e do bem-estar dos pacientes ali internados, ainda que os avanços no tratamento 

dos presos sejam observados por alguns profissionais. Como relatam os agentes 

penitenciários, ‘onde o preso está, o agente está’ e, apesar de toda a sensibilidade necessária 

ao contato com os ‘loucos infratores’ – mencionada também pelos agentes – ainda lidamos 

com uma formação inicial e uma categoria profissional incontestavelmente focadas no 

‘aparelhamento policialesco’ do oficio. 

Se a lógica da segurança ainda predomina, como médicos, psicólogos, assistentes 

sociais, enfermeiros e técnicos de enfermagem, analistas técnicos jurídicos, pedagogos, 

terapeutas ocupacionais, gerentes de produção, dentistas e auxiliares de consultório dentário, e 

farmacêuticos exercem as suas atividades nesse contexto? Afinal, esses profissionais 

representam ‘o outro lado’ deste dispositivo, a princípio vinculados à primazia do 

atendimento e do tratamento. Portanto, a ambivalência institucional, observada anteriormente 

na atividade do agente penitenciário, é também colocada em palavras por esses técnicos que 

cuidam da saúde e dos direitos do preso, ambivalência vivida por eles em sua experiência de 

trabalho no dia-a-dia.  

Dessa forma, em uma situação de trabalho na qual se verifica o conflito constante 

entre a lógica da segurança e da disciplina – prisão – e a lógica do atendimento e da saúde – 

hospital – questiona-se, novamente: que sentidos os profissionais de saúde e atendimento ao 

preso atribuem ao trabalho que realizam? Que obstáculos, desafios e limites encontram no dia 

a dia? O que cabe a estes profissionais no manicômio judiciário? Quais são as atividades 

impedidas, suspensas e possíveis? Propomos a realização de novas pesquisas com os 

trabalhadores responsáveis por cuidar, tratar, avaliar e acompanhar os presos, ou seja, oferecer 

diretamente a ressocialização e a recuperação preconizadas na LEP (BRASIL, 1984).  
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Ao dizer sobre a difícil e complexa tentativa de extinção dos manicômios judiciários e 

a criação de serviços substitutivos de saúde dedicados aos loucos infratores, Venturini (2016) 

traz o exemplo da Itália, país no qual os hospitais psiquiátricos judiciários foram abolidos 

oficialmente desde 31 de março de 2015. Venturini (2016) afirma não se tratar de uma 

reforma curta, simples, nem mesmo regulada apenas por leis e normas, mas de uma mudança 

que envolve toda a comunidade e que encontra resistências. A existência dos manicômios 

judiciários reflete e atravessa diversos interesses, disciplinas e categorias profissionais, e 

envolve diretamente o poder judiciário, o sistema de saúde e a administração pública. Para 

Venturini (2016), interesses contrários à abolição dessas instituições “diariamente produzem 

resíduos sociais e necessitam excluir tudo o que é crônico e improdutivo” (VENTURINI, 

2016, p.27), uma vez inseridos em uma sociedade conduzida e determinada por regimes de 

saber-poder e motivações econômicas.  

Como alerta Rauter (2016), se os manicômios continuam existindo, mesmo após a 

criação de uma lei que regulamenta e determina sua extinção, é porque forças e desejos 

contraditórios os sustentam e os tornam necessários, afinal, segundo Venturini (2016), 

devemos considerar quantas categorias profissionais estão envolvidas diretamente com a 

existência do manicômio judiciário e os sistemas que se beneficiam dela indiretamente.   

Por fim, esperamos ter contribuído com a construção de conhecimento acerca da 

atividade dos agentes penitenciários em um estabelecimento que agrega elementos de uma 

prisão tradicional e de um hospital psiquiátrico. Conhecer o trabalho desses profissionais é 

conhecer o funcionamento de um dispositivo que ainda se apresenta como um ‘nó 

civilizatório’, ou seja, uma solução controversa para as complicadas tramas do crime e da 

loucura. Qual será o futuro deste dispositivo? E dos pacientes a ele atrelados? E dos seus 

profissionais? Independentemente das respostas, sabemos que a produção científica pode e 

deve sempre contribuir de diversas maneiras com a superação de mecanismos de controle 

excludentes e que, ‘trazer à luz’ a realidade dos manicômios judiciários é apenas um desses 

caminhos.  
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APÊNDICE A - Questionário norteador de entrevista 

 

1. Nome: 

2. Cargo / Função: 

3. Tempo de trabalho na unidade investigada: 

4. Tipo de vínculo com a instituição: 

 

 

 

 

5. Fale um pouco sobre o seu trabalho 

6. O que te levou a escolher a profissão de Agente de Segurança Penitenciário? 

7. Que obstáculos e desafios você encontra para realizar o seu trabalho? 

8. Como é trabalhar em um Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico? 

9. Veio direto para essa unidade ou trabalhou em outra unidade convencional 

anteriormente? 

10. Você percebe diferença entre o trabalho de um ASP em uma unidade 

convencional e em um HCTP? Se sim, qual (is)? 

11. O que mudou em sua vida depois que começou a trabalhar como Agente de 

Segurança Penitenciário? 

12. Por quanto tempo você pensa em permanecer neste trabalho? Faria a 

escolha por este trabalho novamente? 
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ANEXO A – Termo de compromisso com a instituição 

 

 


