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    RESUMO 

 

As prisões brasileiras têm sido bastante estudadas na 
academia, à luz de teorias das ciências sociais e da 
administração pública. A atuação de agentes de segurança 
penitenciária também tem sido objeto de pesquisas, nas quais 
são investigados os efeitos de um trabalho cotidiano permeado 
pela violência e responsabilidade de vigiar uma população 
negligenciada pelo Estado e pela sociedade. Neste artigo, é 
feita uma revisão desta literatura sob a ótica da ciência política, 
mais especificamente, da literatura clássica sobre burocracia 
de nível de rua. Dessa forma, buscou-se formular hipóteses 
sobre os elementos de discricionariedade e controle presentes 
na atuação desses profissionais. 
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ABSTRACT 
 
Brazilian prisons have been theme of a variety of studies in the 
academy, from the perspective of social sciences and public 
management. The performance of prison guards has also been 
a theme of researches, in which are investigated the effects of a 
daily job that includes the responsibility of guarding a neglected 
population, by the State and society. In this article, we review 
the literature from the perspective of political science, 
specifically the street-level bureaucracy classic literature. The 
goal was to formulate hypotheses about the elements of 
discretion and control in the performance of these 
professionals. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Nos últimos anos, o sistema prisional tem ganhado maior atenção da 

sociedade, principalmente em relação às condições desumanas de suas instalações e os 

consequentes eventos marcados pela extrema violência, como os episódios do Carandiru 

(1992) e os recentes casos no Complexo de Pedrinhas (São Luís/MA) e Cascavel (PR). Na 

academia, os estudos prisionais também vêm crescendo, com diferentes enfoques teóricos 

sobre a população prisional e os trabalhadores dessas instituições. No caso dos agentes de 

segurança penitenciária (ASPs), os estudos estão mais voltados às áreas da psicologia e 

das ciências sociais (CHIES, 2001; TAETS, 2013; LOURENÇO, 2010; MORAES, 2013; 

VASCONCELOS, 2000.). 

 Neste artigo, propõe-se realizar uma revisão da bibliografia sobre agentes de 

segurança penitenciária a partir da teoria da burocracia de nível de rua apresentada por 

Michael Lipsky em 1980, analisando elementos do exercício de discricionariedade e controle 

na relação com população prisional por parte desses profissionais. 

 Os burocratas de nível de rua são aqueles funcionários que atendem, na 

ponta, os beneficiários de políticas e serviços públicos. Em última instância, esses 

profissionais são o elo entre Estado e cidadão. Como exemplos desses trabalhadores, 

Lipsky elenca os policiais, professores, além dos próprios agentes prisionais, que, segundo 

ele, são “o exemplo mais refinado da discricionariedade de burocratas de nível de rua” 

(LIPSKY, 2010: p. 13). Os estudos de Coelho (2005) e Vasconcelos (2000) demonstram 

como a atuação desses profissionais é a dos burocratas de nível de rua definido por Lipsky: 

(...) efetivamente o guarda (agente) representa e simboliza tudo o que oprime o 
preso, ou tudo o que o preso experimenta, como negligência, frustração, carência e 
opressão. (COELHO, 2005 in LOURENÇO, 2010: p.16). 
Ao descrever o conteúdo das tarefas, o guarda sente-se como o intermediário entre 
o preso e todas as atividades ligadas a ele. Para alimentá-lo, levá-lo ao advogado, 
ao médico, ou seja, qualquer contato do preso com o mundo exterior é feito pela 
intervenção do guarda. (VASCONCELOS, 2000: p. 34). 

O burocrata de nível de rua pode ser visto como um formulador de política 

pública graças a duas características principais: exercício de discricionariedade e relativa 

autonomia em relação à autoridade organizacional. Eles determinam a natureza, qualidade 

e quantidade dos benefícios e sanções oferecidos por suas organizações (LIPSKY, 2010: p. 

13). Não é possível reduzir ou anular a discricionariedade exercida por burocratas de nível 

de rua, pois, devido à complexidade das tarefas realizadas, não é factível nortear o trabalho 

apenas e totalmente através de leis, instruções e orientações. Outro motivo, segundo 

Lipsky, é a “dimensão humana das situações”:  

[…] burocratas de nível de rua trabalham em situações que muitas vezes requerem 
resoistas à dimensão humana das situações. Eles possuem discricionariedade 
porque as definições aceitas de suas tarefas demandam observação e julgamento 
sensíveis, que não são redutíveis a formatos programados. (LIPSKY, 2010: p. 15; 
tradução minha) 



 
 

                  

Assim, embora as instituições impactem a ação desses burocratas, suas ações, 

valores e o contexto em que estão inseridos também influenciam suas decisões. Este 

fenômeno é percebido na literatura sobre a atuação de agentes de segurança penitenciária, 

principalmente nos casos em que há uma mudança na rotina diária e no comportamento das 

pessoas presas, como relata um funcionário na pesquisa de Moraes: 

[...] se tem uma rotina, saiu dessa rotina, abre o olho que tem alguma coisa errada. 
Então, como eu te disse, se a cadeia tá ruim, buchicho, sabe? Conversa, boato, 
boataria sobre doente, sobre fuga, sobre isso, sobre aquilo é até mais fácil trabalhar, 
porque você trabalha preparado. Agora, se a cadeia tá muito quieta, você põe o pé 
atrás, que alguma coisa tá errada. O agente penitenciário, quando olha o pátio, ele 
já sabe como é que tá. Se os presos tão andando pra lá e pra cá, tem três, quatro 
presos sentados numa rodinha ali, jogando baralho, jogando qualquer coisa lá ou 
conversando [...], jogando capoeira e tal, tá normal. Agora, se três ou quatro 
bandidos andando no meio pátio e o resto estiver tudo encostado na parede, você 
pode correr atrás que tem faca na parada, alguém vai pular, entendeu? Então, é 
uma manha que você tem no serviço, você já sabe como é que tá. (MORAES, 2013: 
p. 138) 

 Para Lotta (2012), os aspectos que influenciam a discricionariedade dos 

burocratas de nível de rua vão desde esses fatores institucionais e organizacionais 

(complexidade das ações, organização administrativa, quantidade de normas e regras, 

acesso a recursos), até fatores individuais e relacionais (valores individuais, que podem ser 

influenciados pela trajetória individual, treinamentos, instituições, além da contextualização 

das regras definidas para o âmbito local, e as relações estabelecidas com outros burocratas, 

a elite política, comunidades e outras instituições). 

 No caso da interação com os clientes, partindo do pressuposto de que estes 

são involuntários, já que, em sua maioria, trata-se de serviços essenciais (e, no caso do 

sistema prisional, coercitivos), Lipsky afirma que a legitimação da autoridade do burocrata 

de nível de rua é resultado das poucas (ou nenhuma) alternativas que o cliente dispõe em 

relação isso: 

[...] a submissão em várias burocracias de nível de rua pode ser considerada um 
resultado da posição superior dos trabalhadores, seu controle sobre benefícios 
desejados, e  sua capacidade potencial de negar benefícios ou tornar sua obtenção 
mais difícil. (LIPSKY, 2010: p. 57, tradução minha). 

No que se refere à “construção social do cliente” (LIPSKY, 2010: p: 59), há 

quatro maneiras pelas quais os burocratas de nível de rua exercem controle sobre a 

provisão de serviços aos clientes: a) distribuem benefícios e sanções, impactando 

diretamente a vida dos cidadãos e sua satisfação para com os serviços; b) determinam as 

circunstâncias, frequência e com quais recursos se dará a interação com os cidadãos, de 

modo a proporcionar um contexto mais favorável para controlar seus comportamentos; c) 

determinam como os clientes devem se comportar, ao estabelecer normas e possíveis 

penalidades; e d) proporcionam benefícios psicológicos e sanções decorrentes da sua 

interação com o cliente. 



 
 

                  

Situando a análise a partir dessas quatro formas de controle da prestação de 

serviços exercidas pelos burocratas de nível de rua, neste artigo, é feita uma breve revisão 

da literatura sobre a atuação de agentes de segurança penitenciária em diversos contextos 

prisionais brasileiros, buscando elencar quais são as formas de controle mais exercidas 

neste setor. 

Este artigo está organizado, para além da introdução, em cinco partes. As quatro 

primeiras tratam de cada uma das formas de controle da provisão de serviços, onde são 

discutidos trechos de pesquisas sobre agentes de segurança penitenciária que permitam a 

categorização de suas ações nestes parâmetros. Ao final, são feitas algumas considerações 

sobre as hipóteses aqui levantadas. 

 

2. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E SANÇÕES 

Como mencionado anteriormente, as regras e regulamentos não proporcionam a 

totalidade de orientações para a atuação dos burocratas de nível de rua, o que demanda 

exercício de discricionariedade para a classificação do comportamento do cliente (LIPSKY, 

2010: p. 60). Nesse sentido, Lourenço (2010) apresenta a concessão de um benefício (“dar 

um jeitinho”) de acordo com a classificação dos clientes feita pelos agentes: 

Informalmente, os agentes podem substantivamente influenciar a dinâmica da prisão 
e garantir rigor a alguns internos ou até privilégios àqueles presos que lhe 
interessarem. O relato de um agente sobre um colega que acabou sendo preso por 
bater na companheira é ilustrativo: 
“Nós sabíamos que se não fizéssemos nada ele ia estar pego [ser alvo de violência] 
no xadrez [sic], porque ele ia para lá. Os presos não iam ter dó. Imagina a chance de 
pegar um agente, ainda mais que bateu em mulher. Então, a gente fez que fez, 
conversou com o diretor, e tal, pra não deixar ele junto com os outros [presos]. Se 
não desse um jeitinho, aí ele tava morto.” (R, 49 anos). (LOURENÇO, 2010: p. 19) 

 Lourenço também demonstra que a prática, nos presídios pesquisados, é 

realizada pela maioria dos agentes penitenciários “[...] se o agente não pode fazer o que 

acha melhor ou mais funcional pelas regras, ele, de alguma maneira, tem como fazer isso 

nas “entrelinhas” da lei. Cerca de mais de 2/3 do grupo, 64,4%, declararam que tanto já 

havia concedido quanto demandado um “jeitinho” para alguém.” (LOURENÇO, 2010: p. 19). 

 Na pesquisa de Taets (2013), no episódio em que uma presa é enviada ao 

castigo e passa a fazer cortes na própria pele (TAETS, 2013: p. 128), é possível perceber o 

exercício da discricionariedade pela burocrata de nível de rua no sentido de conceder um 

benefício, podendo ser atribuído, neste caso, à “dimensão humana” da situação: 

Pela portinhola da cela, Léo observava os cortes, ouvia os gemidos da presa, 
imaginava a sua dor. [...] Enquanto a presa gemia na cela, Léo só fazia pensar em 
formas possíveis de aliviar um mínimo do sofrimento cotidiano daquela que poderia, 
por um motivo qualquer do destino, ser ela mesmo. [...] ainda faltavam quatro dias 
de castigo e Léo trouxe de casa, sob a roupa, em pequenas trouxinhas, gazes e 
porções mínimas de iodo em vidros diminutos. Durante a troca de turno Léo se 
demorava um pouco, nos breves minutos em que a outra guarda responsável pelo 
pavilhão se afastava, ela chamava a presa para perto da portinhola, metia as mãos 



 
 

                  

para dentro da cela, embebia os pequenos pedaços de gaze no pouco líquido que 
trazia consigo e, à cegas, espalhava o iodo pelo corpo da presa. (TAETS, 2013: p. 
129). 

 A pesquisa de Rumin (2006) atenta para a concessão de benefícios como 

estratégia utilizada pelos agentes penitenciários para zelar por sua segurança numa 

eventual crise, por exemplo: 

O risco de indisposição entre sentenciados e trabalhadores ocorre também em 
pequenas práticas cotidianas, onde o ASP é solicitado a conseguir medicamentos, 
atendimento pela equipe interdisciplinar, inclusão de novos nomes em seu rol de 
visitantes ou informações sobre a progressão da sentença. Mesmo não fazendo 
parte do trabalho prescrito (Dejours, 1994), os trabalhadores podem executar essas 
funções como forma de estabelecer empatia junto aos detentos e obter ganhos 
secundários nessa relação, tal como proteção física, caso venha a se tornar refém 
numa rebelião. Vale considerar que a organização de ganhos secundários, como foi 
proposta acima, pode produzir situações conflituosas caso o ASP se comprometa 
com as solicitações e esbarre em entraves institucionais para realizá-las. (RUMIN, 
2006, p: 578).  

 Ainda em relação à “troca de interesses” que pode ocorrer na relação entre 

agentes e presos, o estudo de Vasconcelos (2000) traz outro aspecto desta dinâmica: a 

atuação de internos como “informantes”: 

O guarda dispõe - principalmente os que estão respondendo por chefias de 
segurança, disciplina e vigilância - de um grupo de presos informantes, que a troco 
de pequenas regalias lhes “entregam”, com antecedência, planos de fugas, ameaças 
de morte, entrada de drogas e armas na cadeia. Esses presos, chamados de 
“alcaguetes”, malvistos pelo coletivo de detentos, contam com a proteção do aparato 
de segurança. (VASCONCELOS, 2000: p. 49) 

 No mesmo estudo, um agente entrevistado afirma que sua atuação é pautada 

na igualdade de condições: “A gente costuma dizer que usamos a 3ª Lei de Newton, „a cada 

ação corresponde uma reação‟. (...) A gente costuma dar um bom tratamento e recebemos 

um bom tratamento, mas tem camarada que não adianta (ASP – revista).” 

(VASCONCELOS, 2000: p. 51). 

 A pesquisa de Diuana V et al (2005) enfatiza o papel determinante dos 

agentes prisionais nas ações de saúde dentro dos presídios, principalmente ao avaliar a 

elegibilidade (Lipsky, 2010: p. 60) de acesso à política pública:  

Nesse ambiente onde a circulação de detentos é restrita e os profissionais de saúde 
evitam circular, os agentes de segurança penitenciária terminam por exercer um 
papel diferenciado no que se refere à regulação do acesso à saúde. Muitas vezes 
são os agentes de segurança penitenciária que julgam a necessidade de 
atendimento a partir do pedido do preso e atuam facilitando ou dificultando este 
acesso. Por outro lado, no ambiente confinado das prisões, estão em contato 
cotidiano e direto com os presos e expostos, como eles, aos riscos infecciosos, 
especialmente à tuberculose 15. Por essas razões são atores privilegiados no que 
se refere a mudanças nas concepções e práticas de saúde nas prisões.” (DIUANA V 
ET AL, 2008: p. 1888). 

A maneira como os presos são percebidos pelos agentes de segurança 

penitenciária também é um dos fatores que influencia sua discricionariedade na distribuição 

de benefícios e sanções: 

Muitas vezes percebidos como incapazes, indolentes e dissimulados, os presos não 
são considerados como interlocutores confiáveis. É preciso que apresentem 
sintomas verificáveis. O sofrimento psíquico parece não ser percebido como motivo 



 
 

                  

suficiente para suscitar a assistência à saúde ou para evidenciar que algo não vai 
bem. (DIUANA V ET AL, 2008: p. 1892). 

Ainda nesta pesquisa, um homem preso relata sua insatisfação frente a essa 

discricionariedades: “Porque se tivessem um pouco mais de cuidado (...) Nós erramos, mas 

ele também não tem direito de fazer isso, sair quebrando tudo, jogar fora o remédio que a 

família trouxe” (detento) (DIUANA V ET AL, 2008: p. 1890) 

No caso do sistema prisional, o tempo na carreira é outra variável que pode 

afetar o exercício de discricionariedade pelos burocratas de nível de rua. Na pesquisa de 

Taets, o relato de uma agente de segurança penitenciária demonstra isso: “Existe uma regra 

no começo que onde é sim é sim e onde é não é não. Mas depois você vai dominar isso, e 

você é quem vai decidir.” (TAETS, 2013: p. 144). 

Por fim, há um componente cuja análise pode ser interessante: o gosto pelo 

poder e exercício de discricionariedade dos agentes prisionais, bem como seu uso para fins 

pessoais. Ele está relatado como “o poder da caneta” no estudo de Castro e Silva (2008 in 

TAETS, 2013: p. 139), quando os agentes prisionais relatam os atos de indisciplina em 

documentos, utilizando-os como instrumentos para prejudicar os detentos. 

Dessa forma, pode-se perceber que a distribuição de benefícios e sanções pelos 

agentes de segurança penitenciária é influenciada por diversos fatores, desde a maneira 

que enxergam as pessoas presas e como se relacionam com suas histórias, o tempo de 

exercício da profissão, o tipo de tratamento que recebem dos encarcerados, até estratégias 

pessoas de proteção de si mesmos e exercício de poder. Vê-se que o exercício de 

discricionariedade, nesses casos, é relatado em grande parte da literatura pesquisada e traz 

impactos significativos no bem-estar da população prisional. 

 

3. DETERMINAÇÃO DE CONTEXTOS DE INTERAÇÃO 

 Os burocratas de nível de rua estruturam o contexto de interação de maneira 

que o comportamento dos clientes seja o mais favorável possível para o exercício de seu 

trabalho (LIPSKY, 2010: p. 61). Nesse sentido, o que se vê na literatura sobre agentes de 

segurança penitenciária é a adoção de tipos comportamentais (geralmente agressivos, 

rígidos) que proporcionem as reações que desejam dos detentos. Ou seja, o contexto de 

interação é um contexto de rigidez de normas, apatia e hierarquias. Nos estudos de 

Lourenço e de Vasconcelos, vê-se esta escolha: 

O agente que deixa seus sentimentos aflorarem pode facilmente ser visto como 
fraco pelos colegas e pelos internos. Uma fala comum é que “quando se veste o 
uniforme, se tira o coração”, ou “quando se vai para o trabalho, o coração fica em 
casa”. A fala da agente D (34 anos) mostra como as possibilidades de expressar 
emoção podem ser interpretadas: “(...) Já teve casos em que eu me identifiquei e 
quis chorar, mas naquela hora... O que o malandro vai pensar?”. (LOURENÇO, 
2010: p. 20). 



 
 

                  

Outro procedimento defensivo consiste em fazer uso de atitudes agressivas, nas 
falas e nos gestos, particularmente no relacionamento com os presos. Não podemos 
esquecer que, trabalhando desarmados, os guardas fazem uso do próprio corpo, por 
meio de gestos determinados, revelando uma postura rígida, sem interferências 
afetivas ou emocionais. Precisam falar mais alto e mostrarem-se fortes para serem 
respeitados, são arredios, desconfiados e não verbalizam, a não ser entre eles, os 
acontecimentos diários. A desconfiança não tem motivação pessoal; tudo na 
unidade prisional encontra sua lógica em função das circunstâncias. 
(VASCONCELOS, 2000: p. 49). 

Os burocratas de nível de rua desenvolvem rotinas de trabalho para lidar com os 

clientes, sendo que cada agência impõe maneiras padronizadas para maximização dos seus 

recursos (LIPSKY, 2010: p. 61). No caso do sistema prisional, cada unidade prisional é uma 

“agência” nesse sentido, pois as estratégias utilizadas variam. Como detalha Vasconcelos: 

 Outra diferença peculiar a cada unidade prisional é a rotina de trabalho, a qual vai 
depender também do número de internos e do perfil da massa carcerária, exigindo 
dos guardas mudanças nas estratégias utilizadas para manter a segurança e a 
disciplina. Nesse ponto, as duas unidades estudadas nos sinalizam bem como o 
local de trabalho desses funcionários comportam exigências diferenciadas. 
(VASCONCELOS, 2000: p. 53) 

Os relatos de agentes de segurança penitenciária de dois presídios distintos 

denotam como as variações de contexto e o perfil do cliente podem influenciar a atuação da 

agência: 

“Aqui em Bangu IV lidamos com pessoas à margem da sociedade, condenados a 
50, 60 anos de cadeia. O pessoal que está aqui são aqueles que fizeram uma 
rebelião na penitenciária Milton Dias, e que estavam matando 2, 3 ao dia. Embora as 
celas sejam mais seguras e com menos presos, o guarda não pode dar um vacilo” 
(ASP – chefe de turma). (VASCONCELOS, 2000: p. 53) 
 “A diferença de outras unidades pra cá é absurda. A Penitenciária Milton Dias, por 
exemplo, não tem a mínima condição, totalmente insalubre, abarrotada de presos, 
uma coisa anti-humana. O sistema de Bangu IV é bem melhor. São duas realidades 
distintas. O próprio preso sente isso. É mais segurança pra ele. Existe fuga, se eu 
falar que não existe seria hipocrisia de minha parte. O que segura o preso não é 
muro alto nem cadeado, o que segura o preso é a eterna vigilância. Eu digo que não 
existe cadeia de segurança máxima, existe cadeia de vigilância máxima.” (ASP –
subdiretor). (VASCONCELOS, 2000: p. 54) 

 Também existem casos em que o contexto de interação é mais definido pelos 

objetivos, crenças e visões das diretorias dos presídios, denotando a importância que a 

burocracia de médio escalão tem na configuração das relações com os internos: 

Não só em situações de crise (...), mas também em períodos normais, o tratamento 
dispensado aos presos pelos ASPs de uma unidade prisional vai ser determinado, 
na maioria das vezes, pela filosofia de trabalho imposta pela Direção. 
(VASCONCELOS, 2000: p. 34) 

 É interessante notar, no entanto, a afirmação de Lipsky de que os burocratas 

de nível de rua, ao determinar o contexto de interação, não sentem constrangimento, medo 

de retaliação ou comportamentos antagonistas e não cooperativos dos clientes (LIPSKY, 

2010: p. 61). No caso do sistema prisional, os relatos acima mostram que os agentes de 

segurança penitenciária levam em consideração, sim, as possíveis reações dos detentos 

frente a essa determinação de contexto, como se nota nas falas “o guarda não pode dar um 

vacilo” e “o que o malandro vai pensar?”. O fortalecimento do coletivo PCC (Primeiro 



 
 

                  

Comando da Capital) dentro dos presídios é mais um elemento nesse sentido. O medo de 

retaliação sentido pelas agentes penitenciárias quanto às suas posturas é contínuo: 

[...] a presença do PCC é sentida como um medo constante: medo de ser atacada, 
medo de morrer, medo de emboscada. [...] Sabe-se, entre as guardas, quem corre 
risco de ser atacada. A guarda justa não precisa temer. Quem teme é a guarda 
violenta e a corrupta: aquelas que de alguma maneira abusam do poder, ou então, 
são consideradas, na visão do coletivo de presas, tão criminosas como as presas e 
por isso deveriam elas estar reclusas também. (TAETS, 2013: p. 110). 

Além disso, pode-se formular a hipótese de que a inserção do PCC neste 

cenário reduz a discricionariedade exercida por agentes prisionais, já que a negociação 

entre guardas e presas se se torna praticamente inexistente e a essas burocratas resta 

apenas “abrir e fechar grades” (TAETS, 2013: p. 157). Outro trecho que ilustra esta situação 

é: 

Muitos guardas dizem que em diversos presídios não é possível mais realizar a 
contagem de presos, já que a organização impede a entrada de qualquer guarda 
nos pavilhões. Essa é a maneira que os guardas encontram para falar do PCC; para 
eles, a organização tirou o poder dos ASPs. (TAETS, 2013: p. 172). 

Portanto, é possível verificar que a determinação de contextos de interação 

pelos agentes penitenciários proporciona um ambiente rígido, hierarquizado, que pode ser 

associado a uma estrutura militarizada. Por outro lado, é interessante notar que, com a 

ascensão de poder do Primeiro Comando da Capital, as lógicas de interação e mesmo o 

exercício de discricionariedade vêm sendo alterados. Mas, por se tratar de um fenômeno 

ainda pouco estudado, não é possível fazer generalizações. 

 

4. DETERMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO DOS CLIENTES 

A determinação do comportamento dos clientes possui quatro dimensões: a) a 

expectativa que os burocratas de nível de rua possuem quanto ao comportamento dos 

clientes em relação a eles; b) o alerta de penalidades feito pelos burocratas de nível de rua 

caso os clientes não se comportem da maneira esperada; c) a informação das expectativas 

que os clientes devem ter quanto à realização do serviço; e d) o ensino de como “operar o 

sistema”, isto é, apresentar aos clientes as alternativas de ação que ele possui ao buscar os 

serviços daquela ou de outras burocracias (LIPSKY, 2010: p. 61). 

Taets traz em sua pesquisa a tarefa de ler as cartas das detentas, realizada 

pelas agentes penitenciárias. Pode-se considerar essa atribuição uma maneira da 

burocracia de nível de rua determinar o comportamento das clientes, a partir de um 

exercício de discricionariedade sobre a sexualidade aceitável e não aceitável. O trecho a 

seguir denota esta situação: 

[..] Uma carta descrevendo um ato sexual com penetração vaginal era considerada 
decente, por isso, passava pela censura da guarda responsável. A descrição de 
sexo oral era barrada, já que era avaliado como algo indecente. O controle, desta 
forma, não se dá apenas sobre as ações das presas, mas também em nível mais 
subjetivo, em que se procura controlar o imaginário e as sensações das detentas. 
(TAETS, 2013: p. 104). 



 
 

                  

É interessante analisar também a história de uma agente prisional que, por usar 

entorpecentes, passou a adotar uma solução alternativa quando encontrava o mesmo 

entorpecente durante suas blitz nas celas: ela pedia para que as presas comessem as 

drogas. (TAETS, 2013: p. 87). A solução encontrada pela agente penitenciária pode ser 

considerada a concessão de um benefício às presas ao mesmo tempo em que é uma 

determinação de como as clientes devem “operar o sistema”, pois elas deixam de ser 

castigadas formalmente, mas ainda assim são submetidas à autoridade da agente. 

Uma das dimensões do ensino, pelos burocratas de nível de rua, de como 

“operar o sistema”, segundo Lipsky, é a seleção de clientes para fornecer informações para 

auxilia-los no comportamento correto em outras agências ou serviços (LIPSKY, 2010: p. 65). 

No caso do sistema prisional, os agentes prisionais relatam barreiras para fazê-lo, já que 

isto pode associar a imagem de “amigo de guarda” ao detento ou significar um 

“amolecimento” do guarda. Os estudos de Diana V et al e Taets denotam esta dificuldade: 

Esta separação entre agentes de segurança penitenciária e presos insere-se na 
lógica das estratégias defensivas das identidades. Isso é explicitado quando, por 
exemplo, os agentes de segurança penitenciária não tomam a iniciativa de conduzir 
os detentos ao serviço de saúde, salvo quando solicitados pelos próprios presos, 
uma vez que isto poderia acarretar “problemas para o interno”, que seria visto com 
desconfiança pelos outros presos, como “amigo de guarda”. Além disso, 
“encaminhar o preso seria motivo de chacota” [deboche] entres agentes de 
segurança penitenciária, pois “existe uma barreira psicológica entre o preso e o 
agente”. “Eles [os presos] parecem entender apenas a linguagem da ignorância e o 
guarda que não age dessa forma passa a ser visto [pelos presos] como „guarda 
bombom‟” (agente de segurança penitenciária). (DIUANA V ET AL, 2008: p. 1892). 

Percebe-se que toda atividade que não esteja intimamente relacionada às 

questões de disciplina e segurança, permitindo outra maneira de lidar com aquelas pessoas 

internadas, acaba por ameaçar o trabalho do agente, ou seja, gestos rígidos e palavras 

duras para com os presos são ferramentas de controle necessárias.  

A determinação do comportamento dos clientes foi encontrada na literatura, mas 

torna-se difícil atribuir algumas ações a este item ou à concessão de benefícios e sanções 

ou determinação dos contextos de interação. O que parece é que há um método de “ensino 

pela prática”: ao definir quem é beneficiado ou prejudicado e apresentar, através dos 

comportamentos rígidos, o contexto de interação, os burocratas de nível de rua apresentam 

aos indivíduos as maneiras que devem se comportar no ambiente prisional. 

 

5. BENEFÍCIOS PSICOLÓGICOS E SANÇÕES DECORRENTES DA INTERAÇÃO 

BUROCRATA-CLIENTE 

A interação entre burocratas e clientes é composta por aspectos psicológicos e 

implicações materiais. A maneira com a qual o burocrata de nível de rua é tratado, bem 

como o modo como ele enxerga o cliente irá determinar sua atuação frente ao mesmo 



 
 

                  

(LIPSKY, 2010: p. 66). Como no relato a seguir, a variação de comportamentos dos grupos 

de burocratas é sentida pelos detentos: 

É interessante assinalar que os próprios presos, nesse contato diário, passam a 
definir as turmas de guardas de maneira distinta: “Tem dia que a cadeia é nossa. A 
turma é mais legal, podemos circular mais livremente pela cadeia, temos mais 
liberdade e tem outras turmas que o regime é duro, ficamos trancados o dia todo.” 
(interno do EM). (VASCONCELOS, 2000: p. 33) 

Um trecho da pesquisa de Diuana V et al (2008) ilustra a racionalidade utilizada 

pelos agentes de segurança penitenciária na interação com os internos, denotando suas 

expectativas quanto ao comportamento dos mesmos: 

A concepção da saúde como um direito dos presos independentemente do mérito e 
da disciplina, embora formalmente reconhecida pelos agentes de segurança 
penitenciária, aparece cercada de uma fala ambivalente. “O preso da facção „X‟ é 
mais agradecido à pessoa, já o de facção „Y‟ acha que o Estado tem obrigação de 
atender. Com a facção „Y‟ a gente não faz mais que a obrigação. Eu digo pra eles: 
„Tenho que zelar por vocês, mas não vamos abusar também‟” (agente de segurança 
penitenciária). Nessa perspectiva, para que a oferta/demanda de saúde possa 
funcionar dentro das prisões, ela precisa estar inscrita numa relação de dívida e 
gratidão que permita negociações que restabeleçam as precedências, garantindo a 
adesão dos detentos aos valores hierarquizantes. (DIUANA V ET AL, 2008: p. 1892). 

Percebe-se também outro aspecto levantado por Lipsky: a tentativa do burocrata 

de nível de rua ganhar a simpatia ou compreensão do cliente, mostrando seu ponto de vista 

e o da agência (LIPSKY, 2010: p. 64). Isto pode ser constatado na frase “Tenho que zelar 

por vocês, mas não vamos abusar também.”. No trabalho de Taets, também se vê essa 

tentativa. As guardas “justas” são aquelas que apenas cumprem regras, com discursos 

como “não fui eu quem decidi isso, não fui eu quem escolhi, se é assim, é assim, se não 

pode, não pode.” (TAETS, 2013: p. 169). 

No caso das sanções, aplicadas quando o cliente não atende às expectativas de 

comportamento do burocrata de nível de rua, elas podem variar de acordo com a agência e 

possuem consequências variadas. Como afirma Vasconcelos:  

Em algumas administrações, o emprego da violência física é largamente utilizada, 
em outras, não sendo autorizado lançar mão dessa prática repressiva, os guardas 
desprovidos de armas e não podendo contar com a obediência inconteste dos 
presos, usam como recurso o emprego das “partes” para manter a disciplina. 
As “partes” constituem um instrumento legal de punição em que o preso infrator é 
acusado por escrito e terá que ser ouvido perante uma comissão que decidirá o 
desfecho do caso. Geralmente as punições se traduzem em perda de visitas durante 
um período, isolamento, ou em casos mais graves, transferência para outras 
unidades. (VASCONCELOS, 2000: p. 34) 

No mesmo estudo, um agente de segurança penitenciária insinua o uso de 

agressão, física e verbal, para reprimir as atitudes indesejadas e prevenir comportamentos 

semelhantes no futuro: 

[...]Se demonstrar fraqueza, o interno infelizmente vai ter outra postura em relação a 
você. Então às vezes usar a força é necessário, não é paradoxo não, é necessário. 
Aqui é coletivo, com seis, sete guardas em cada turma, então muitas vezes tem 
internos que afrontam mesmo, xingam o guarda na frente do coletivo, se você não 
tiver uma postura com aquele interno, quer dizer, se aquele interno levantou a voz, 
xingou e desrespeitou o guarda e nada foi feito, outros vão seguir o exemplo e no 
final das contas você vai estar em perigo realmente” (ASP – galeria). 
(VASCONCELOS, 2000: p. 50) 



 
 

                  

Outro agente de segurança penitenciária relata que as reações violentas frente 

aos detentos pode ser também uma estratégia pessoal do burocrata para que seja bem visto 

pelos clientes e pela própria direção da agência: 

Já tive que reagir de maneira agressiva. O preso estava metendo a faca no outro e 
eu tive que agir naquele momento, senão o preso ia matar o outro. Eu tinha que 
tomar aquela atitude, porque se eu viro as costas, tinha mais de trezentos presos 
vendo aquilo. Depois eu ia ter um depoimento e iam dizer que eu não tinha feito 
nada, ai eu tinha que pegar meu bonezinho e ir embora. Uma situação dessa nos 
engrandece, o preso passa a confiar no seu trabalho. (ASP – galeria). 
(VASCONCELOS, 2000: p. 52) 

A maneira pela qual um agente penitenciário enxerga o detento, no entanto, 

pode mudar, trazendo consequências para sua prática. No estudo de Taets (2012), ao ter 

seu irmão encarcerado e a partir de então, obrigada a se submeter às revistas íntimas, uma 

agente penitenciária revê sua prática: 

[...] Ela bem sabia que deveria tirar a roupa, sabia, aliás, o ritual completo: tirar toda 
a roupa, colocar no caixote, a guarda apalparia tudo, ela entraria num quartinho, 
completamente nua, agacharia três vezes em cima de um espelho, a guarda olharia 
para ela com um olhar de quem a culpa simplesmente por ela estar ali. Parente de 
preso só pode ser gente ruim. Ela bem sabia. Por tantas e tantas vezes na vida 
passara seus domingos na revista, apalpando roupas, olhando para mulheres que 
vinham ali visitar o marido, o filho, o neto, oferecendo a elas um olhar hostil de quem 
desconfia, simplesmente. (TAETS, 2012: p. 91) 

Por outro lado, a convivência com o irmão preso permitiu à guarda a melhoria de 

seu trabalho enquanto agente penitenciária, já que os dois trocavam informações de “seus 

lados” para se beneficiarem mutuamente: 

Nas trocas com o irmão, Solange lhe ensinava como se proteger dos guardas, e ele 
lhe ensinava onde os detentos costumavam guardar drogas e celulares em suas 
celas. Como isso, Pedro se protegia melhor quando estava sozinho no presídio onde 
se encontrava preso, ao mesmo tempo em que Solange obtinha mais êxito nas blitz 
que realizava no presídio onde trabalhava. [...] tornar-se parente de preso 
possibilitou a Solange ser uma guarda mais eficiente, ao mesmo tempo em que 
permitiu que o olhar voltado para as presas e seus parentes se tornasse mais 
humanizado. (TAETS, 2012: p. 98) 

A interação entre burocrata de nível de rua e cliente pode, dado este cenário, 

mudar ao longo da convivência, sendo os fatores que influenciam as mudanças de atitudes 

dos burocratas, novamente, decorrentes de suas experiências pessoais, do tipo de 

tratamento que recebem dos mesmos e da determinação do tipo de trabalho advinda da 

direção do estabelecimento prisional. 

 

6. CONCLUSÃO 

Neste artigo, buscou-se resgatar parte da literatura sobre agentes prisionais, 

principalmente os estudos advindos da antropologia e da sociologia, para analisar a atuação 

dos agentes de segurança penitenciária enquanto burocratas de nível de rua, apoiando-se 

na te apresentado por Michael Lipsky. Em termos analíticos, optou-se por situar trechos da 

literatura estudada nas quatro categorias de “construção social do cliente” que Lipsky 

apresenta no capítulo “Conditions of Work” de seu livro. O que se pode perceber é que é 



 
 

                  

possível alocar os comportamentos dos agentes penitenciários relatados nessas categorias, 

embora, muitas vezes, determinados comportamentos pudessem ser entendidos como mais 

de uma categoria de construção social do cliente, o que indica um necessário 

aprofundamento teórico, mas também a organicidade e diversidade da atuação desses 

profissionais no contexto prisional.  

Viu-se, também, que a atuação do agente prisional é fortemente pautada por 

elementos de discricionariedade, que são influenciados por suas trajetórias pessoais e 

profissionais, suas visões de mundo e em relação às pessoas privadas de liberdade, bem 

como a instituição a que servem, com seus propósitos gerais e os diferentes estilos de 

trabalho de suas agências (aqui entendidas como unidades prisionais). 

Um novo elemento, no entanto, merece destaque e maior aprofundamento: a 

atuação do Primeiro Comando da Capital e seus impactos no trabalho de agentes 

penitenciários e no funcionamento da instituição prisional como um todo. Parece bastante 

razoável dizer, a partir dessa breve revisão bibliográfica, que este pode ser um importante 

aspecto das novas relações que se configuram no cárcere. 

Por fim, é interessante ressaltar as diversas possibilidades e potencialidades 

ainda não exploradas, principalmente no âmbito da ciência política, de pesquisas em relação 

ao sistema prisional brasileiro. Espera-se, portanto, que este artigo traga contribuições 

principalmente no sentido de fomentar questionamentos sobre o tema. 
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