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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo analisar os principais fatores afetos à gestão integrada de
pessoas em Unidade Prisional. Para tanto foi realizada pesquisa qualitativa descritiva, por
meio de pesquisa documental e observação participante. As unidades de análise foram duas
unidades prisionais, exclusivamente femininas, da região metropolitana de Belo Horizonte. A
unidade de observação foi formada por os gestores; agentes de segurança penitenciária;
técnicos da área de atendimento e ressocialização e presidiárias. A análise dos resultados foi
feita utilizando-se o método DSC - Discurso do Sujeito Coletivo. Pelos resultados verificouse que, pela própria natureza dos grupos a gestão integrada é difícil. O grupo de aprisionadas
nem chega a ser considerado para fins de gestão. Além disso, há dois grupos com percepções
opostas sobre punição e ressocialização: agentes de Segurança Penitenciário e técnicos da
área de Atendimento e Ressocialização. O gerenciamento dos grupos, apurou-se existirem
diversas dificuldades e poucas facilidades. O relacionamento dos funcionários com as presas
está dividido parte acham bom e parte ruim. O relacionamento entre os servidores
demonstrou diversas dificuldades.
Palavras chaves: Gestão de pessoas. Sistema prisional. Unidades prisionais.

ABSTRACT

The aim of this paper is to analyze the main factors affecting the management of people in prison
units. A qualitative, descriptive research was done, by means of a documental research and participant
observation. The analysis items were two prison units exclusively for females in the area of Greater
Belo Horizonte City. The observation item were the managers, prison security agents, service and
resocialization technicians, as well as the prisoners. Results presentation was carried out by means of
the Collective Subject Discourse. The results showed that, by the nature of the groups, the integrated
research is difficult. The prisoners' group is not even considered for management purposes. Besides,
there are two groups with opposite views on punishment and resocialization: security agents and
service and resocialization technicians. It was detected that group management presents various
difficulties and few facilities.The relationship of staff and prisoners is divided, some find it good and
the other part find it bad. The relationshio of staff presented several difficulties.

Keywords: People management. Prison system. Prisons.
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1 INTRODUÇÃO

A gestão de pessoas é um tema intrínseco a qualquer organização. Quando se lida com
pessoas tão diferentes, forças opostas trabalhando lado a lado não podemos deixar de estudar
os fatores afetos ao exercício desse trabalho. Entretanto, pouco se fala sobre as pessoas que
trabalham nesse setor, sobre a diversidade e interdisciplinaridade dos atores envolvidos nesse
processo. A literatura nesse sentido é muito pequena e o tema é pouco discutido.

No estado de Minas Gerais trabalha-se atualmente com uma equipe multidisciplinar,
composta por uma força de segurança (agentes penitenciários), funcionários administrativos e
técnicos (psicólogos, advogados, médicos, dentistas, assistentes sociais, pedagogos, terapeuta
ocupacional, enfermeiros e axiliares de enfermagem), com a função de lidar com as pessoas
aprisionadas, tendo por objetivo liberá-las da prisão ao término da sentença (Decreto n.
43.295, 2003).

Afirmam Assis (2007) e Araújo (2014), que as prisões brasileiras são um amontado de
indíviduos ignorados pela sociedade, e que a reincidência e o alto índice de criminalidade são
a comprovação de que a pena privativa de liberdade é ineficaz no processo de ressocialização.

De acordo com Shimizu (2012)
[...] segundo dados do International Centre for Prison Studies (ICPS)1, no período, a
Argentina teve uma variação de 2,8% na sua população prisional, o México de 32,2%,
o Chile de 58,9%, a Itália de 23%, a Austrália de 32,2%, a França de 43,7%, os EUA
de 15,6%. No Brasil, o crescimento foi de 112,2%, a taxa mais alta, enquanto,
acrescente-se, a população brasileira, no mesmo período, cresceu 12,3%, segundo
dados do IBGE (Shimizu, 2012, p. 2).

Nesse sentido não podemos deixar de correlacionar o tema gestão de pessoas no Sistema
Prisional com ressocialização dos presos, pois as pessoas que trabalham nesse setor precisam
de preparo e acima de tudo vocação.
Esta dissertação se caracteriza por adotar a pesquisa descritiva, com a abordagem qualitativa,
por meio de pesquisa documental e observação participante. As unidades de análise foram
duas unidades prisionais, exclusivamente femininas, da região metropolitana de Belo
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Horizonte. A unidade de observação foram os gestores, os agentes de segurança penitenciária,
os técnicos da área de atendimento e ressocialização e as presidiárias. A apresentação de
resultados foi feita utilizando o método Discurso do Sujeito Coletivo.

A estrutura é composta de seis capítulos. O primeiro visa definir objetivos, a relevância do
estudo e a estrutura da dissertação, ou seja a Introdução. O segundo capítulo, diz respeito ao
referencial teórico. O terceiro capítulo, trata da metodologia que foi aplicada para o
desenvolvimento do trabalho, compreendendo a pesquisa, a unidade de análise, a unidade de
observação, e os procedimentos de análise e coleta de dados. O quarto capítulo, traz a
contextualização do ambiente de pesquisa. O quinto, capítulo apresenta e discute os resultados
da pesquisa. O sexto capítulo, são as considerações finais.

1.1- Problematização

As organizações dependem das pessoas para alcançar seus objetivos institucionais. Por isso, é
preciso tratá-las como parceiras do negócio, e não como simples empregados. A
ressocialização, mesmo com toda a divulgação na mídia atual, é vista como um setor que pode
aguardar, uma vez que o importante é manter o criminoso preso e evitar fuga e motim.

Reconhecem-se duas forças: de um lado, a segurança, burocrática,

hierarquizada,

mecanizada, tentando conseguir, com ajuda do Congresso Nacional, o poder de polícia e o
porte de arma; de outro, as ações de atendimento e ressocialização, buscando alternativas para
educar, profissionalizar e tornar o preso uma pessoa melhor, por meio de parcerias com
empresários, Organizações Não Governamentais (ONGs), instituições religiosas, Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público (OsCIP), faculdades, empresários e a sociedade de
uma forma geral. O diretor geral, com o objetivo de coordenar todo esse trabalho. (Lei
Estadual 14.695, 2003; Resolução SEDS 1.379, 2013).

Para tornar a pessoa aprisionada melhor, faz-se necessário que os funcionários que trabalham
com ela consigam ter esse discernimento. Este tema está diretamente relacionado à ciência da
Administração, afinal o administrador atual é uma pessoa que consegue superar dificuldades
e trabalhar com recursos disponíveis, visando atingir seu objetivo final.
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1.2 Objetivos
a- Geral:
Analisar os principais fatores afetos à gestão integrada de pessoas em uma unidade prisional.

b- específicos
- Identificar os principais grupos a serem gerenciados e suas características em uma unidade
prisional.
- Identificar desafios mais encontrados no gerenciamento de cada grupo
- Verificar de que forma cada grupo é inserido na unidade (socialização, treinamento, análise
de perfil).
- Verificar quais são os principais fatores facilitadores e dificultadores da gestão integrada dos
grupos.

1.3 Justificativa

Justifica-se a escolha deste tema do estudo em face de sua extrema atualidade. Faz parte da
política de Estado o processo de ressocialização e humanização do Sistema Prisional. Há que
ressaltar que o Sistema Prisional, como órgão da Secretaria de Estado de Defesa Social de
Minas Gerais, de acordo com Decreto Estadual 43.295/03, está relacionado ao setor público
por excelência, diretamente ligado à área de Segurança Pública. Portanto, o gestor público só
pode agir de acordo com a lei, dentro do que ela permite. A execução penal envolve uma
interdisciplinariedade de atores envolvidos com ressocialização e punição, atores que
precisam ser estudados, gestão de presas e gestão de servidores, como conciliar essa
dualidade.

Gerir pessoas na execução penal envolve gestão de pessoas no setor público, gestão de
pessoas em instituição total e gestão na área de segurança pública.

Em função do exposto a pergunta da pesquisa é: Quais são os principais fatores e paradoxos
afetos à gestão integrada pessoas em uma unidade prisional?

Este estudo abordou de forma ampla a gestão de pessoas com todas as suas implicações,
demonstrando no estado de Minas Gerais uma Unidade Prisional, dentro do Sistema Prisional.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesse capítulo, aborda-se a gestão de pessoas de uma maneira mais ampla, com recorte na
gestão estratégica de pessoas. Posteriormente, aborda-se a gestão de pessoas no sistema
prisional, envolvendo o servidor público e as pessoas aprisionadas.

2.1 Gestão de pessoas

O mundo vem apresentando profundas mudanças na base da economia e na estrutura social.
Começou na economia agrícola até a era tecnológica atual. E, em todas essas fases, a pessoa
humana e a gestão de pessoas são essenciais

O conhecimento é obtido por meio da informação, que proporciona sua aplicação no trabalho.
Somente os seres humanos são capazes de aplicar a informação, por meio do seu cérebro ou
de suas habilidades manuais. Caso não haja aplicação, o conhecimento torna-se inútil. O
conhecimento é, então, uma forma de capital (Crawford, 1994).

O conhecimento é difundível e se autorreproduz. À medida que é aplicado, aumenta e
expande-se. É substituível. Pode substituir terra, trabalho e capital. É transportável,
movimentando-se com a velocidade da luz, principalmente com a globalização. É
compartilhável, uma vez que, ao ser transferido, nada o impede de continuar sendo usado. O
conhecimento, portanto, segundo Crawford (1994) e Kugler (2013) é uma forma de capital.

De acordo com Galvão (2007), observou-se várias transformações a nível de articulações
internacionacionas nas últimas quatro décadas: a economia mundial sem froneitas
impulsionando a economia nacional devido a tecnologia e informações e conhecimentos cada
vez mais importantes. Essa difusão de conhecimento ocorre em todos os níveis.

A sociedade atual, com a globalização, está cada vez mais engajada na evolução. Moore
(2014) ensina:
A sociedade do conhecimento e da informação é da revolução tecnológica e das redes
de informação e comunicação. As empresas mais eficientes e produtivas inovam com
frequência e comercializam globalmente. Os visionários que as lideram recebem altos
salários, escalam o estrato social e adquirem mais poder (Moore, 2014, p. 20).
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A evolução da tecnologia e da globalização contribui para o crescimento das organizações. De
acordo com Moore (2014, p. 40) "em 2014, quase 40% da população mundial já tem acesso à
informação pela internet". Isso confirma o que Crawford, em 1994, afirmava sobre
conhecimento e informação.

De acordo com Moore (2014),

[...] para UNESCO o conceito pluralista de 'sociedade do conhecimento' vai além da
sociedade da informação, uma vez que visa as transformações sociais, culturais e
econômicas em prol do desenvolvimento sustentável. Os pilares de uma sociedade do
conhecimento são o acesso por todos á informação, a liberdade de expressão e a
diversidade linguística (Moore, 2014, p. 42).
Trinta anos depois da evolução do conceito de sociedade de conhecimento, as organizações
deveriam acompanhar esse crescimento, essa evolução, essa preocupação com o
desenvolvimento sustentável.

Gestão de pessoas e recursos humanos são nomes diferentes para a mesma situação, cada
autor utiliza uma nomenclatura diferente, ao usarmos esses termos estaremos falando das
pessoas que realizam o trabalho em uma empresa.

A gestão de pessoas vem evoluindo no tempo, a medida que as pessoas adquirem
conhecimento as empresas crescem e caminham rumo a evolução.

De acordo com Davel e Vergara (2001, p. 31), "as pessoas constituem o princípio essencial da
dinâmica de uma organização, conferem vitalidade às atividades e processo, inovam, criam,
recriam contextos e situações que irão levar uma organização ao sucesso". As pessoas são
essenciais por suas qualidades humanas e, portanto, tem que ser valorizadas.

Nessa linha, Dutra (2002, p. 42) afirma que "deve haver um desenvolvimento mútuo entre as
pessoas e as empresas, gerando satisfação para ambas as partes", afirmando, ainda, que deve
existir uma estabilidade nas relações. As pessoas e a empresa precisam ter referências para se
posicionarem, "existindo ainda algumas condições que asseguram a efetividade na gestão,
como a transparência que norteiam os critérios da gestão das pessoas, simplicidade na

15

formulação desses mesmos critérios e na forma da sua atuação e flexibilidade" (Dutra, 2002,
p. 42).

As relações de poder estão diretamente relacionadas à função da gestão de pessoas. Esclarece
Foucault1 (1981 como citado em Townley, Davel & Vergara, 2001, p. 119), “poder não é algo
que se adquire, se toma ou compartilha, algo que se detêm ou que se abre mão”. O poder está
ligado a práticas, técnicas e procedimentos. Envolve conhecimento, não um produto que se
adquire.

Quando pensamos em gestão de pessoas não há uma receita exata, uma maneira correta ou
errada, alertam Becker, Huselid e Ulrich (2001):
Pense sobre os elementos e os resultados da arquitetura de recursos humanos de uma
empresa os quais são monitorados com regularidade. Aí, talvez, se incluam
remuneração total, rotatividade de pessoal, custo por contratação, porcentagem dos
empregados cujo desempenho foi avaliado nos últimos doze meses e atitudes dos
empregados, tal como satisfação no trabalho. Agora pense atributos RH, ... talvez se
mencionem uma força de trabalho capaz e comprometida, desenvolvimento das
competências essenciais do empregados e sistemas de treinamento que ajudem o pessoal
a aprender com mais rapidez do que o dos concorrentes (Becker, Huselid & Ulrich,
2001, p. 1).
Algumas empresas sustentam que as pessoas são seu recurso mais importante, mas
simplesmente não se consegue entender como a função de gestão de pessoas converte essa
visão em realidade. Becker, Huselid e Ulrich (2001), acrescentam:

Em síntese, para que RH crie valor, a empresa precisa estruturar cada elemento de seu
sistema de RH de maneira que implacavelmente, enfatize, respalde e reforce uma força
de trabalho de alto desempenho. Os Problemas de Hoje Decorrem das “Soluções” de
Ontem (Becker, Huselid & Ulrich, 2001, p. 15).
De acordo com Dutra (2002), o planejamento do quadro é essencial para a gestão do
movimento de pessoas. O planejamento auxilia na determinação de lacunas e excessos no
presente e no futuro, permitindo que a empresa tome decisões em relação as pessoas e que as
pessoas possam orientar-se em seu desenvolvimento e carreira.

1

Foucault, M. (1981). The history of sexuality: the will to knowledge. Londres: Penguim.
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O papel das pessoas deve ser bem claro nas empresas, é necessário ter um acompanhamento
contínuo do desenvolvimento do funcionário.
Pugh e Hichson (2004), afirmam que enquanto houver gerenciamento haverá problema. Cada
gestor terá uma abordagem individual para o problema gerando problemas diferentes.
Entretanto, em algum momento, haverá elementos recorrentes no pensamento e na prática dos
gestores.

E necessário, portanto, a valorização do capital humano. Nesse sentido, Viana e Lima (2010,
p. 146) explicam:
A ideia de investir em capital humano parte do princípio que uma força de trabalho
instruída, com qualidade de vida, com acesso aos serviços sociais básicos e plena
cidadania será mais produtiva e eficaz nas suas atividades...Outro aspecto importante a
salientar sobre a teoria do capital humano é seu caráter endógeno. Enquanto os
modelos de crescimento econômico neoclássicos viam as variações no estoque dos
fatores de produção (capital e trabalho) como o único instrumento capaz de mover a
economia, a teoria do capital humano vai bem mais além, pois o progresso tecnológico
em muito depende da qualificação profissional e do nível de instrução da população.
...Ou seja, se de um lado os investimentos em capital humano contribuem para
acumulação de capital, de outro, eles melhoram as rendas pessoais dos trabalhadores
via ganhos de produtividade. Essa melhoria de renda tem um efeito sobre todo o
processo produtivo, pois impactará nos ramos de atividade que têm ligação direta com
o mercado interno. Nesse sentido, os investimentos em capital humano feitos pelo
estado e pelas empresas geram, a longo-prazo, bem estar social, não só para a força de
trabalho, quanto para a sociedade de um modo geral. (Viana e Lima, 2010, p. 146)

Ulrich ( 1998 ) assevera que visando criar valor e obter resultados é necessário manter o foco
na definição de metas, as quais garantem os resultados de seu trabalho. A partir do momento
que as metas são definidas é que estipulam-se papeis e atividades.

Ainda de acordo com Ulrich (1998, p. 45):
O papel de gerir a contribuição dos funcionários implica que os profissionais do RH se
envolvam nos problemas, preocupações e necessidades cotidianas de seus subalternos.
Em empresas nas quais o capital intelectual se torna uma fonte crucial do valor da
empresa, os profissionais de RH devem ser ativos e agressivos no desenvolvimento
desse capital, tornando-se assim os defensores dos funcionários por vincularem suas
contribuições ao sucesso da organização. Com ativos defensores dos funcionários, que
compreendem suas necessidades e garantam que elas sejam atendidas, elava-se a
contribuição global dos funcionários.( Ulrich, 1998, p. 45)
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Estimular e criar condições para o desenvolvimento das pessoas e da organização moderna o
que é fundamental ou mesmo ampliação do diferencial competitivo. Este desenvolvimento se
dá através do desenvolvimento do desenvolvimento humano, o que proporciona mais
segurança e inserção no mercado de trabalho, culminando para assumir atribuições e
responsabilidades em níveis crescentes de complexidade.

2.1.1. Gestão estratégica de pessoas

A gestão de pessoas vai depender de vários fatores, como a cultura e a estrutura da
organização, o tipo de negócio, a tecnologia empregada, o contexto ambiental e a mentalidade
que predomina naquele determinado momento. Conclui-se que a gestão estratégica de pessoas
está intimamente ligada à estratégia da empresa ou do negócio (Dutra, 2002).

Sardi (2007, p. 70) define que "estratégia é a mobilização de recursos visando a atingir
objetivos de longo prazo; e, planejamento estratégico é a maneira pela qual uma organização
pretende aplicar determinada estratégia para alcançar os objetivos proposto, sendo articulação
entre objetivo e estratégia".

Existe influência mútua entre as organizações e as pessoas. A estratégia da empresa vai
depender do contexto em que ela está inserida ou pretende se inserir, com base no patrimônio
que possui e no desenvolvimento que pretende alcançar. A empresa vai investir nas pessoas
com conhecimentos, e estas, ao adquirirem o conhecimento, vão investir este na organização.
Então, o desenvolvimento da empresa está intimamente ligado ao desenvolvimento das
pessoas (Dutra, 2002).

As pessoas influenciam a estratégia da organização, na medida que a elas estão ligadas, como
se fossem um rio e seus afluentes.

Segundo Dutra (2002),

[...] a capacidade de resposta da empresa está relacionada a seu patrimônio de
conhecimentos. São as pessoas que implementam a estratégia da empresa na medida
que nos movimentos da organização a premeditação e ação influenciam-se mutuamente.
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As pessoas agem conscientemente tornando-se um grande diferencial competitivo
(Dutra, 2002, p. 65).
Nestes termos, Fleury e Fleury (1999), argumentam:

A organização, situada em um ambiente institucional, define a sua estratégia e as
competências necessárias para implementá-la num processo de aprendizagem
permanente. Não existe uma ordem de precedência neste processo, mas antes um círculo
virtuoso, em que uma alimenta a outra através do processo de aprendizagem (Fleury &
Fleury, 1999, p. 38).
De acordo com Ulrich (2000, p. 36), o RH não se transforma por si próprio. Os principais
responsáveis pela transformação deste setor são o presidente e todos os gerentes de produção
que tenham de alcançar metas de negócios. Então, as pessoas são responsáveis pela evolução
e pelo crescimento da organização, uma vez que são elas que criam suas metas e fazem suas
estratégias de crescimento profissional, que está intimamente ligado ao crescimento da
empresa.
Segundo Townley (2001, p. 118), pode-se definir a “Administração de Recursos Humanos
como uma-caixa preta de produção, onde os insumos organizacionais – empregados – são
selecionados, avaliados, treinados, desenvolvidos e remunerados para gerar o resultado
requerido de trabalho”. É considerada uma caixa-preta a partir do momento em que se lida
com seres humanos - e, como tais, imprevisíveis. Uma estratégia que funcionou em
determinado grupo pode ser interpretada de maneira totalmente diferente por outro grupo.
A gestão de pessoas é a função que permite a colaboração mais eficiente das pessoas, sejam
empregados ou funcionários públicos. É preciso lembrar que lida-se com pessoas, e não com
máquinas obedientes ao comando. É preciso incentivá-las, treiná-las, criá-las e desenvolver
seu interesse. É preciso lembrar ainda que as pessoas precisam ter qualidade de vida. Um
ambiente de trabalho saudável é o primeiro passo, uma vez que é ali que se permanece por um
grande período.
Para que possa ser possível essa integração, é necessário haver estratégia, que, segundo
Porter2 (1999 como citado em Ulrich, 2000, p. 121), "é criar uma posição exclusiva e valiosa,
envolvendo um conjunto diferente de atividades". Na realidade, não existe uma maneira
2

PORTER, M. E. O que é Estratégia? (1999). In _________. Competição: estratégias competitivas essenciais.
Rio de Janeiro: Campus.
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melhor ou pior. O que existe é um conjunto de atividades variadas, que podem ser adaptadas,
dependendo de vários fatores, que podem ser alternados entre as empresas. A eficácia
operacional é que determinaria o desempenho.
Gestão estratégica de pessoas, segundo Dutra (2002, p. 67 ), é “um processo estruturado de
interação de pessoas, as quais mantêm algum tipo de relação de trabalho com a empresa, entre
si e com a organização e/ou negócio de forma a construir um projeto coletivo de
desenvolvimento”.
À medida que a organização melhora sua eficiência operacional, ela avança em direção ao
limite, o que pode requerer investimento de capital, pessoas diferente ou simplesmente novas
formas de gerenciamento. Por isso, é necessário estar sempre um passo à frente, visando
alcançar e concretizar os objetivos.

De acordo com Pagés, Banetti, Gaulejac e Descendre (1987, p. 98), "as políticas de recursos
humanos são práticas ideológicas". Os dispositivos operacionais e a ideologia estão
indissoluvelmente ligados, tendo como função fazer interiorizar certas condutas e, ao mesmo
tempo, os princípios que os legitimam.

Para trabalhar a gestão, é necessário deixar claro o que se espera das pessoas.

Deve haver: planejamento e dimensionamento do quadro e da massa salarial da empresa
e/ou negócio; definição das necessidades e das políticas de movimentação de pessoas;
posicionamento em relação ao mercado de trabalho; políticas e práticas salarias;
desenho e gestão de carreiras; processos de avaliação e orientação de pessoas; e
definição das ações e sistema de gestão do desenvolvimento da empresa e das pessoas
(Dutra, 2002, p. 68).
Ao formular o planejamento estratégico, deve-se, em primeiro lugar, conhecer o mercado de
trabalho, que, segundo Dutra (2002, p. 70), significa “o conjunto de oportunidades de trabalho
oferecido pelas organizações e como conjunto das pessoas dispostas a oferecer sua força”.
Entretanto, ele entende que esta definição pode causar equívocos e que deve-se compreender
o mercado como:

[...] um espaço de negociação e troca, em que, de um lado, temos alguém oferecendo
seu talento e sua capacidade, com necessidades sociais, psicológicas e físicas a serem
satisfeitas e de outro uma organização que necessita desse talento e dessa capacidade, e
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que está disposta a oferecer as condições para satisfação das necessidades e expectativas
das pessoas. E ainda compreender o mercado como constituído não só pelas
oportunidades de trabalho oferecidas pelas organizações, mas também pelos espaços
criados pelas próprias pessoas e pela dinâmica do próprio mercado (Dutra, 2002, p. 70).
Ao observar-se essa dinâmica, vê-se que organizações e pessoas precisam manter contato
contínuo com o mercado, visando ao desenvolvimento de ambas. Então, no mercado de
trabalho as pessoas oferecem capacidade de trabalho e as organizações, oportunidades. Um
depende do outro, num ciclo contínuo.

É necessário que a capacitação de pessoas seja baseadas nas atividades desenvolvidas pela
empresa para melhorar o trabalho, visando atender a suas necessidades atuais e futuras, em
um processo contínuo. Deve-se observar as reais necessidades da empresa antes de fazer a
capacitação, analisando o perfil profissional e comportamental, as condições de trabalho, as
condições de desenvolvimento e as contratuais, bem como o que se espera para o presente e o
futuro daquele funcionário, conforme afirma Dutra (2002).

A relação da pessoa com a empresa começa com o primeiro contato, as expectativas mútuas, o
que é chamado "contrato psicológico". A pessoa deve ser inserida nos padrões culturais e
políticos da organização. Nesse processo, um vai descobrindo o outro. Ou seja a pessoa se
mostra para a organização, e esta para a pessoa. É necessária uma preocupação constante com
essa relação.

O processo de recepção da pessoa na empresa deve: dar continuidade ao contrato estabelecido
entre a empresa e a pessoa durante o processo de captação; oferecer informações sobre a
organização, as pessoas que nela trabalham, o mercado e os clientes da empresa; criar
vínculos com outras pessoas na empresa que possam servir de referência para a pessoa que
está entrando na empresa; estabelecer um processo de acompanhamento da pessoa na empresa
e de seu nível de satisfação; e criar canais de comunicação para que a pessoa possa
manifestar-se sobre a adequação de sua relação com a empresa e dar coerência entre o
conjunto das políticas e práticas de gestão de pessoas e do processo de internalização (Dutra,
2002).

Dutra ( 2002), adverte que:
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[...] o planejamento do quadro de pessoas deve estar alinhado com as estratégias
negociais e de gestão de pessoas da empresa e/ou negócio. Toda e qualquer empresa
tem, de forma explícita ou não, linhas de conduta para a gestão de pessoas. Essas linhas
de conduta transparecem nos processos de comunicação, na forma como a empresa trata
a remuneração, no tipo de investimento que faz no desenvolvimento de pessoas, na
maneira como encara os processos de movimentação (Dutra, 2002, p. 76).
Faz-se necessário identificar o problema, lembrando que se estará lidando com pessoas.
Ensina Tavares (2010, p. 78), "são poucos os responsáveis pela condução de um processo de
mudança organizacional que se empenham em identificar e avaliar a origem da resistência á
mesma e buscar uma solução".

Ao implementar as mudanças, é preciso analisar se há resitências passivas e ativas. Explica
Tavares (2010):

Todo processo de mudança implica uma razoável desordem na vida das pessoas, da
própria organização, além de resolver um relativo grau de incerteza. A estrutura de
referência humana é baseada em uma multiplicidade de fatos. Eles expressam-se por
meio da percepção, que é a forma como as pessoas moldam seu mundo: de hábitos, os
quais correspondem a respostas programadas aos eventos externos e da necessidade de
segurança. E mudança é sempre uma ameaça a esses aspectos. Tal sensação pode levar a
uma insistência na manutenção do status quo, por parte das pessoas envolvidas
(Tavares, 2010, p. 79).
As resistências podem provocar sérios problemas nas relações interpessoais. Por isso, é
necessário estar atento às reações das pessoas envolvidas e ter uma estratégia para lidar com
os casos pontuais. Lembra-se, ainda, que as pessoas sentem-se naturalmente confortáveis com
a situação estabilizada e tendem a resistir a mudanças, seja pela perda do status, pela simples
sensação da perda de alguma coisa, por insegurança, pela rotina e, às vezes, por experiências
negativas com mudanças anteriores. Tudo gera o estresse de não querer mudanças.
Ocorrem também resistência às mudanças em nível de grupos. Alerta Tavares (2010)
A formação e o comportamento típico dos grupos organizacionais são tratados pelas
expressões “feudos”, “igrejinhas” e “panelas”, como usualmente esses grupos são
chamados. Eles são constituídos por pessoas que compartilham algum tipo de interesse
em comum. É um dos mecanismos de autoproteção e autopreservação utilizados ou
manifestados para conotar o status distinto em relação aos outros grupos ou pessoas da
organização. As vezes, esses interesses superpõem-se, complementam-se ou são
antagônicos ao interesse organizacional. Representam, no último caso, apenas os
interesses de seus constituintes. As razões para a constituição de feudos são mais
amplas do que as descritas anteriormente, em relação à resistência a mudança no nível
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individual. Esse tipo de ocorrência é favorecido pelas relações interpessoais e até pelo
ambiente físico de trabalho (Tavares, 2010, p. 81).
A gestão estratégica de pessoas envolve avaliações e reavaliações para serem determinadas as
mudanças que serão implementadas, de modo a alcançar o objetivo esperado. Entretanto,
conforme Tavares (2010, p. 82), “ qualquer tentativa de mudança que implique na sensação de
perda de poder ou de recursos, real ou potencial, pode gerar resistências dos grupos que sejam
alvo dessa perda”.
Cada grupo formado no trabalho tem sua cultura. De acordo com Tavares (2010, p. 84),
“cultura em termos gerais, abrange as normas do grupo ou formas tradicionais de
comportamento que as pessoas vão desenvolvendo ao longo do tempo” Essa cultura pode
favorecer ou bloquear mudanças. Tavares (2010) ensina que o aprendizado organizacional
não é difundido. Essa ausência, segundo ele

[...] materializa-se na ausência de elaboração de programas sistemáticos de capacitação
e desenvolvimento das pessoas, na negligência ao exercício da comunicação e na falta
de incentivos ao aprendizado e à criatividade. Tais carências contribuem para impor
limites às mudanças mais ousadas, voltadas para a melhoria do desempenho, bem como
para aa inovações. Os profissionais habituados a operar rotinas preferem ver a distancia
qualquer iniciativa capaz de ameaçar seu status quo ou de impor-lhes novos desafios,
tornando-se cumplices de qualquer passividade que se instala na organização (Tavares,
2010, p. 85).
Becker, Huselid e Ulrich (2001) esclarecem que,

[...] para realizar o potencial, os gerentes de RH devem compreender a estratégia da
empresa... em seguida, captar as implicações da estratégia em termos de RH. Em
síntese, devem evoluir de uma perspectiva “de baixo para cima” (enfatizando a
conformidade e as funções de pessoal tradicionais), para uma perspectiva de 'cima para
baixo' (enfatizando a implementação da estratégia) (Becker, Huselid & Ulrich, 2001, p.
3).
[...] hoje o desempenho superior duradouro exige flexibilidade, inovação e agilidade do
mercado, a vantagem competitiva decorre basicamente dos recursos e das capacidades
internas de cada organização – inclusive da aptidão de a empresa desenvolver e reter
uma força de trabalho capaz e comprometida (Becker, Huselid & Ulrich, 2001, p. 8).
A gestão de pessoas é, portanto, um processo dinâmico, que exige conhecimentos da empresa
e a implementação de medidas com conhecimento que visem inovar, agilizar, exigindo
flexibilidade por parte dos gestores.
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2.2 Gestão de pessoas no sistema prisional
Gestão de pessoas no sistema prisional configura-se em gestão de pessoas no setor público. A
natureza da Administração Pública, enquanto atividade administrativa, é de dever público
para quem a exerce, caracterizando-se como um dever de defesa, conservação e
aprimoramento dos bens serviços e interesses da coletividade, não se admitindo a liberdade
para a perseguição de outros interesses.

O Estado, ao realizar a função administrativa, submete-se a um regime jurídico próprio
que lhe impõe restrições e assegura prerrogativas. Nos termos da Constituição
Federal/88 "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte.
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham
os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (Emenda
Constitucional n. 19, 1998, p. 1)
Segundo Mello (2002, p. 35), o "Direito Administrativo é o ramo do direito público que
disciplina a função administrativa e os órgãos que a exercem". O Direito Administrativo
"possui pedras angulares, que são a supremacia do interesse público sobre o privado e o
princípio da indisponibilidade do interesse público" (Mello, 2002, p. 40).

Ao descrever o Sistema Prisional no que se refere à gestão de pessoas, envolvendo o servidor
público, Di Pietro (2007) define:
São servidores públicos, em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam serviços ao
Estado e ás entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante
remuneração paga pelos cofres públicos. Compreendem: a-os servidores estatutários,
sujeitos ao regime estatutário e ocupantes de cargos públicos; b- os empregados
públicos, contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupantes de emprego
público; c- os servidores temporários, contratados por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público (art 37, IX, da constituição);
eles exercem função, sem estarem vinculados a cargo ou emprego público (Di Pietro,
2007, p. 478).
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O regime jurídico administrativo tem grande valor metodológico, porque explica cada um dos
institutos de Direito Administrativo e permite a compreensão da respectiva disciplina
(Marinella, 2012).

A Administração Pública, quando age, não está sujeita às normas de direito privado, mas sim
às normas de direito público. Pode-se afirmar que a efetividade do regime jurídico público
depende, hoje em dia, da real compreensão de todas as normas que o integram, principalmente
do papel dos princípios na normatização das relações jurídico-administrativas, como
fundamento e finalidade última a ser implantada pela Administração.

Segundo Marinella (2012, p. 26), principios são as preposições básicas, fundamentais, típicas,
que condicionam todas as estruturas e institutos subsequentes de uma disciplina. São os
alicerces, os fundamentos da ciência. Surgem como parâmetros para a interpretação das
demais normas jurídicas

Todos os princípios decorrem da Constituição. Citam-se apenas alguns, uma vez que o
objetivo deste trabalho não é esgotar assunto, mas escrever sobre gestão de pessoas:

a) Supremacia do interesse público - é superioridade, sobreposição do interesse público
(coletivo) em face do interesse individual. É pressuposto para a existência da vida em
sociedade, para o convívio social. É um princípio implícito na CR/88 (não está expresso
em nenhum artigo), mas é fácil identificá-lo na estrutura da Administração, pois está
presente em praticamente todos os institutos (por exemplo, direito de propriedade
versus desapropriação ou requisição, exercício do poder de polícia; autoexecutoriedade
dos atos administrativos e cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos).
b) Indisponibilidade do interesse público - na Administração Pública, o administrador
não pode abrir mão do interesse público, justamente porque ele não é o detentor do
interesse, do direito, não podendo, pois, dele dispor. Exerce função pública, exerce a
atividade em nome e no interesse do povo. Quando a Administração Pública não faz
concurso público e contrata diretamente ou quando não licita, viola primeiramente o
principio da indisponibilidade do interesse público, que é um princípio constitucional.

Segundo Marinella (2012),
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[...] principio da indisponibilidade serve para limitar a atuação do agente público,
revelando-se um contrapeso à superioridade descrita no principio da supremacia,
podendo se afirmar que, em nome da supremacia do interesse público, o Administrador
pode muito, pode quase tudo, mas não pode abrir mão do interesse público (Marinella,
2012, p. 28).
c) da Legalidade - pode ser encontrado em diversos dispositivos constitucionais (art. 5º,
II; art. 37; art. 150, I, art 84, IV) (Constituição do Brasil, 1988). O constituinte
preocupou-se muito com este princípio, ao ponto de chegar a ser redundante. O
administrador só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Não tem liberdade ou
flexibilidade para criar regras. Segue o chamado "critério de subordinação à lei".

Para Meirelles (2005, p. 87), significa que o administrador público esta, em toda sua atividade
funcional, sujeita aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar,
civil e criminal, conforme o caso.
d) Impessoalidade - o administrador não pode agir buscando interesses individuais,
pessoais, próprios ou de amigos e familiares. Este princípio exige do administrador a
ausência de subjetividade em sua atuação. Os dois institutos que representam a
impessoalidade por excelência são a licitação e o concurso público.
e) da Moralidade - está ligado à ideia de honestidade, de lealdade, de boa-fé e de
probidade administrativa. Representa a aplicação de princípios éticos aceitáveis
socialmente.

De acordo com Marinella (2012, p. 39), este princípio exige que a "Administração e seus
agentes atuem em conformidade com princípios éticos aceitáveis socialmente". Está ligada ao
conceito de bom administrador.

f) da Publicidade - o administrador exerce uma função pública, em nome e no interesse
do povo. Por isso, deve dar ciência ao titular do interesse sobre o que está acontecendo
com seus interesses. Publicidade, assim, é, em primeiro lugar, dar conhecimento ao
titular do direito, expressamente previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal
(1988). Publicidade viabiliza o controle do cidadão, além de ser requisito de eficácia
dos atos administrativos.
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Exceções ao princípio: em regra, a obrigação do administrador é publicar, mas há exceções
trazidas pela Constituição Federal de 1988, na qual se veda a publicação no art. 5º, XI:
A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (Constituição do Brasil,
1988, p. 1)
Art. 5º, XXXIII: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado(Constituição do Brasil, 1988, p. 1
Art. 5º, LX: a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o exigirem (Constituição do Brasil, 1988, p. 1)
g) Eficiência - exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza,
perfeição, rendimento funcional, ausência de desperdícios e economia de direito
público, de bens públicos. Mas não é só isso. Também se pensa em eficiência quando se
fala em produtividade, agilidade, presteza e qualidade do serviço em busca de
resultados: aquele que produz muito com o mínimo de gastos possíveis.

Em Minas Gerais, as regras que regem o funcionalismo público estão previstas na Lei 869, de
5 de julho de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
Minas Gerais. Especificamente no Sistema Prisional, a Lei Estadual 14.695, de 30 de julho de
2003 dispõe sobre a carreira de agente de segurança penitenciário. Há, ainda, a Lei Estadual
18.185, de 4 de junho de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do
art. 37 da Constituição da Fepública, além de algumas resoluções.

Em 1990, no Governo Collor, houve uma quebra do modelo de competências administrativas,
impostas teoricamente pela CF/1988. Importou-se a ideia de Estado Neoliberal, que impôs
uma retração do Estado, já que o aparato burocrático brasileiro era excessivo e ineficiente.
Assim, passou-se a buscar a diminuição de órgãos públicos.
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No Estado Neoliberal, adota-se a Administração Pública gerencial e acaba-se com a
burocracia weberiana.

Explica Oliveira (1970), em A burocracia Webariana e a Administração federal brasileira:

Burocracia designa, em Weber, um quadro de funcionários que, organizados dentro de
uma forma específica e submetidos a normas de conduta também específicas e
determinadas, exercem autoridade legal.
A burocracia, conforme visualizada e descrita por Weber é um tipo ideal de organização
que, provavelmente não encontra réplica na realidade, mas funciona como importante
modelo de análise sociológica e política nas pesquisas e no desenvolvimento da teoria
das organizações e, por consequência, no estudo e na formulação da teoria
administrativa (Oliveira, 1970, p. 47).
Já a Administração Pública gerencial preocupa-se com o resultado (eficaz), não se importando
com o meio utilizado. A preocupação agora é atingir metas. O Estado tem que diminuir. O
Estado deve "planejar e controlar", e não mais executar.

Segundo Ballesteros (2012), o debate sobre governança da segurança pública é muito pouco
explorado e quase sempre centrado no tema das forças policiais.

Na visão de Trosa (2001, p. 20), "qualquer escolha de gerenciamento e de modernização traz
consequências para os serviços prestados aos cidadãos e portanto sobre as políticas públicas e
seus objetivos. Ainda relata que "mudanças ocorridas no Estado só são possíveis porque a
sociedade muda, a medida que a s novas demandas vão surgindo novas soluções" (Trosa,
2001, p. 22).

Trosa conclui que a verdadeira mudança cultural parte da autonomia de atuação dos agentes
públicos, desde que saibam, ao mesmo tempo, prestar contas quanto a prazos, quantidade e
qualidade de seus serviços. Assim, "os riscos assumidos pelos funcionários do governo
tornam-se previsíveis"

Adverte ainda que "a seara pública é muito complexa, portanto difícil de se definirem as
prioridades, entretanto a demanda da sociedade pelo serviço público é crescente, e este deve
controlar os meios de gerenciar esse aumento" (Trosa, 2001, p. 190). Ressaltaando que o
desafio atual é pensar globalmente e mundialmente,
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Segundo Graef (200?), do Ministério do Planejamento:
Gestão por Resultados em toda administração pública passa pela estruturação dos
processos do ciclo de gestão das políticas públicas (formulação, implementação e
avaliação) com foco no alcance de resultados (envolve uma visão e estruturação
integrada do planejamento governamental, orçamento, administração financeira e
contábil, organização administrativa e normas de operação e funcionamento para todos
os órgãos e entidades integrantes da administração) (Graef, 200?, p. 5).
A Gestão por Resultados torna-se uma ferramenta eficiente para se verificar se realmente o
sistema está funcionando conforme esperado pelas políticas públicas implementadas.

Bechelaine, Silveira e Neves, (2012) dissertam:

No Estado de Minas Gerais, a partir de 2003, foi instituído o programa Choque de
Gestão, cujas premissas abordam o ajuste fiscal e a modernização da administração
pública. Durante os primeiros quatro anos dessa gestão, foram estabelecidos arranjos
institucionais como a integração plano-orçamento, o escritório central de projetos, os
acordos de resultados e as avaliações de desempenho.
O Programa Estado para Resultados (EpR), marca da segunda geração de políticas do
Choque de Gestão mineiro, propõe um modelo de gestão pública por resultados a partir
de mecanismos criados para acompanhar resultados, além de auxiliar o processo de
tomada de decisões na administração. É estabelecido como uma estrutura provisória,
extinguindo-se em 31 de janeiro de 2011, cuja coordenação era de responsabilidade do
vice-governador do estado, em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão (Seplag).
O programa era composto por três unidades não formais, sendo elas: Unidade de Gestão
Estratégica, Unidade de Empreendedores e Unidade de Indicadores (Bechelaine,
Silveira e Neves, 2012, p. 456).
O estado de Minas Gerais adota a Administração Gerencial, e a Gestão por Resultados.
Portanto, o Sistema Prisional também tem metas a atingir, com resultados específicos em cada
setor.

Destaca Sardi (2007):
A importância de fixar objetivos:
-proporcionar à organização uma diretriz certa no sentido de uma finalidade comum.
-Provocar trabalho em equipe e eliminar grupos e indivíduos egocêntricos.
-Garantir previsibilidade, ao invés de deixar o destino do trabalho a esmo.
-orientar a distribuição de recursos, muitas vezes escassos, mal colocados, sem critério.
-evitar erros devidos à omissão (Sardi, 2007, p. 68).
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Como na organização privada, os órgãos públicos também necessitam de um
acompanhamento, de um controle. A Administração por Resultados propicia esse controle,
esse acompanhamento, ajudando a acompanhar o desenvolvimento das políticas públicas
implementadas, e a verificar se aquele órgão está desempenhando sua função a contento.

Na gestão das pessoas aprisionadas faz-se necessário conceituar instituição total. Explica
Goffman (2010):
Instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho onde um
grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais
ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente
administrada (Goffman, 2010, 11).
Toda instituição conquista parte do tempo e do interesse de seus participantes e lhes dá
algo de um mundo. Seu "fechamento" ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à
relação social com o mundo externo e por proibições a saída que muitas vezes estão
incluídas no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame
farpado, fossos água, florestas ou pântanos (Goffman, 2010, 16).
A pessoa aprisionada hoje tem direito à individualização da pena e um tratamento penal, nos
termos da Lei de Execução Penal (LEP), e conforme idealizado por Foucault(1977):

A necessidade de uma classificação paralela dos crimes e dos castigos e a necessidade
de uma individualização das penas, em conformidade com as características singulares
de cada criminoso. Essa individualização vai representar um peso muito grande em toda
a história do direito penal moderno; ai está sua fundamentação [...] mas do ponto de
vista de uma economia do poder de punir, e das técnicas através das quais se pretende
por em circulação, em todo o corpo social, sinais de punição exatamente ajustados [...]
A individualização aparece como o objetivo derradeiro de um código bem adaptado
(Foucault, 1977, p. 90).
Entretanto, por causa disso lida-se com uma Instituição Total, em que até a liberdade de
expressão é vigiada todo o tempo.

Nesse sentido, cita-se Goffman (2010):
Embora haja necessidade de certa comunicação entre os internados e a equipe de
guarda, uma das funções do guarda é controle da comunicação entre os internados e os
níveis mais elevados da equipe dirigente. Há restrições também à transmissão de
informações, sobretudo informação quanto aos planos dos dirigentes para os internados.
Desenvolvem-se dois mundos sociais e culturais diferentes, que caminham juntos com
pontos de contato oficial, mas com pouca interpenetração (Goffman, 2010, p. 22)
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A pessoa aprisionada tem opção de trabalho nos termos da Lei de Execução Penal (LEP)
7.210/84:
Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana,
terá finalidade educativa e produtiva.
§ 1º Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à
segurança e à higiene.
§ 2º O trabalho do preso não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Art. 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser
inferior a 3/4 (três quartos) do salário mínimo.
§ 1° O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender:
a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente
e não reparados por outros meios;
b) à assistência à família;
c) a pequenas despesas pessoais;
d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado,
em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores.
§ 2º Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para
constituição do pecúlio, em Caderneta de Poupança, que será entregue ao condenado
quando posto em liberdade.
Art. 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão
remuneradas (Lei 7.210/1984)
Ao analisar a instituição total, vários aspectos devem ser esclarecidos. Goffman (2010) traçou
um resumo do que acontece quando uma pessoa entra nessa instituição e encontra um local
com regras formais de obediência, mas que ao mesmo tempo é sua residência. Ela denomina
isso de "estufas de mudar pessoas":

. A pessoa chega a instituição com uma forma de vida e um conjunto de valores. Ao ser
admitida, ocorre uma mudança, uma vez que reside naquele local, mas ocorre uma
tensão natural entre as normas da instituição e o mundo doméstico. Ela fica afastada das
mudanças sociais e cria um mundo com suas regras.
. Ao ser admitida nessa instituição, a pessoa perde o mínimo de referência que possuía e
tem seu eu profanado, não podendo nem mais possuir algum bem particular, com roupas
iguais e tratamentos humilhantes, tendo que respeitar todos, mas é humilhada a todo
tempo.
. Ocorre a morte civil do detento, que tem a perda temporária de seus direitos, não
podendo fazer compras à vontade, utilizar dinheiro ou votar. Fornece impressão digital e
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retrato. Recebe um número e é obrigada a se despir na frente de qualquer um. Ela
despede-se do seu mundo para começar uma nova vida com regras obrigatórias.

As Unidades Prisionais são instituições totais, fechadas ao exterior, tendo horários
determinados para acordar, almoçar, lanchar e dormir, para ir à escola e ao trabalho. Até
mesmo para o lazer, o banho de sol e visitas. As pessoas aprisionadas estão sempre vigiadas,
mesmo aquelas que trabalham, seja de modo preventivo ou cautelar, para impedir as tentativas
de fuga.
Esse processo de mortificação do eu, feito com naturalidade nas diversas instituições, com
certeza, não é o que Foucault (1977), idealizou quando clamava contra os suplícios nas
prisões:
Chegará o dia no século XIX, em que esse "homem", descoberto no criminoso, se
tornará o alvo da intervenção penal, o objeto que ela pretende corrigir e transformar, o
domínio de uma série de ciências e de práticas estranhas – "penitenciárias",
"criminológicas". Mas essa época das Luzes, não é como tema de um saber positivo que
o homem é posto como objeção contra a barbárie dos suplícios, mas como limite de
direito, como fronteira legítima do poder de punir (Foucault, 1977, p. 70).
A gestão dessas pessoas é feita por meio de regras predeterminadas, não se admitindo
discussão nem negociação, e, muitas vezes, sem respeito, conforme aponta Goffman (2010, p.
45): "Qualquer pessoa da classe dirigente tem direito de exigir disciplina a qualquer pessoa da
classe de internados, o que aumenta nitidamente a possibilidade de sanção. Nas instituições
totais geralmente há necessidade de esforço persistente e consciente para não enfrentar
problemas".

Percebe-se que gestão de pessoas em se tratando dos funcionários em geral, praticamente não
existe. Foucault (1977) alerta:
A arte de punir deve portanto repousar sobre toda uma tecnologia da representação. A
empresa só pode ser bem sucedida se estiver inscrita numa mecânica natural. [...]
Encontrar para um crime o castigo que convém é encontrar a desvantagem cuja idéia
seja tal que torne definitivamente sem atração a ideia de um delito (Foucault, 1977, p.
94).
A cobrança que se faz das pessoas aprisionadas todo o tempo é por disciplina, vista como
respeito com todas as pessoas que trabalham em Unidades Prisionais e visitantes.
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Foucault (1997) assim define disciplina:
O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem
como função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda
mais e melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura liga-las para
multiplica-las e utilizá-las num todo. Em vez de dobrar uniformemente e por massa tudo
que lhe está submetido, separa, analisa, diferencia, leva seus processos de decomposição
até ás singularidades necessárias e suficientes. “Adestra” as multidões confusas, móveis,
inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de elementos individuais – pequenas
células separadas, autonomias orgânicas, identidades e continuidades genéticas,
segmentos combinatórios (Foucault, 1977, p. 153).
Com isso, os indivíduos são fabricados. A disciplina transforma os indivíduos em objeto e em
instrumentos de exercício. O sucesso do poder disciplinar é o olhar hierárquico e a aplicação
de sanções.

A prisão, apesar de ser uma forma civilizada de cumprir a pena, é um aparelho disciplinar
exaustivo.

Foucault (1977) ensina:
O trabalho penal deve ser concebido como sendo por si mesmo uma maquinaria que
transforma o prisioneiro violento, agitado, irrefeito em uma peça que desempenha seu
papel com perfeita regularidade. A prisão não é uma oficina; ela é, ela tem que ser em
si mesma uma máquina de que os detentos-operários são ao mesmo tempo as
engrenagens e os produtos. [...] o trabalho é a providencia dos povos modernos; servelhes como moral, preenche o vazio das crenças e passa por ser o princípio de todo bem.
O trabalho devia ser a religião das prisões. A uma sociedade-máquina, seriam
necessários meios de reforma puramente mecânicos (Foucault, 1977, p. 216).
O importante é apenas reformar o mau. Uma vez operada essa reforma, o criminoso
deve voltar á sociedade(Foucault, 1977, p. 218).
Se o princípio da pena é sem dúvida uma decisão de justiça, sua gestão, sua qualidade e
seus rigores devem pertencer a um mecanismo autônomo que controla os efeitos da
punição no próprio interior do aparelho que os produz. Todo o regime de punições e de
recompensas que não e simplesmente uma maneira de fazer respeitar o regulamento da
prisão, mas de tornar efetiva a ação da prisão sobre os detentos (Foucault, 1977, p. 219).
[...] a prisão, local de execução da pena, é ao mesmo tempo local de observação dos
indivíduos punidos. Em dois sentidos. Vigilância, é claro. Mas também conhecimento
de cada detento, de seu comportamento, de suas disposições profundas, de sua
progressiva melhora; as prisões devem ser concebidos como um local de formação para
um saber clínico sobre os condenados (Foucault, 1977, p. 221).

33

Na época em que Foucault pensou em gestão de pessoas aprisionadas, idealizou que as prisões
seriam oficinas. Entretanto, para que as prisões se tornem oficinas, há muito ainda que se
fazer em relação à gestão das pessoas.
Nesse sentido é preciso conceituar o vocábulo conflito. Silva (1984) explica que

[...] o vocábulo originado do latim conflictus, de confligere, é aplicado na linguagem
jurídica para indicar embate, oposição, encontro, pendencia, pleito. Daí por essa forma,
o sentido de entre choque de idéias ou de interesses, em virtude do que se forma o
embate ou a divergência entre fatos, coisas ou pessoas (Silva, 1984, p. 508).
Mcintyre (2007, p. 297) conceitua conflito como "um encontro entre duas ou mais linhas de
força, com direções convergentes, mas em sentidos opostos, resultando deste encontro a
necessidade de uma gestão eficaz da situação, de modo a ser retirado algo de positivo dela".

Para Silva (2008, p. 17), "conflitos são formas de interação social. O conflito na
administração pública, por sua vez, é um tipo particular de conflito social, em que a disputa se
refere aos recursos existentes e ao modo de resolução deles, considerando o conjunto de
interesses envolvidos"

Silva Filho (2003, p. 11) destaca que a Academia Nacional do Federal Bureau of
Investigation (FBI) conceitua gerenciamento de crises da seguinte forma: "Gerenciamento de
Crises é o processo de identificar, obter e aplicar os recursos necessários à antecipação,
prevenção e resolução de uma crise".

Segundo Ferreira, (1986, p. 500), crise é a manifestação violenta de um sentimento; crise de
raiva; manifestação violenta e repentina de ruptura do equilíbrio; crise de depressão; crise
perigosa. O termo crise origina-se do grego krinein, que quer dizer "decidir" ou, mais
apropriadamente, "a capacidade de bem julgar".

Conflito em uma organização é um mesmo que um problema sério de gestão. Rondeau
(1996), a definir conflito diz que:

existe um conflito em uma organização quando uma parte (um indivíduo ou um
grupo) perceber um outro como um obstáculo à satisfação de suas preocupações, o que
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provocará nele um sentimento de frustração, que poderá leva-lo, posteriormente, a
reagir em face de outra parte. (206).
Para Rondeau(1996), caso a sobrevivência da organização dependa da colaboração de todos
os membros para o objetivo único, o conflito só pode destruir, é preciso eliminá-lo. Para ele,
são características do conflito:

Interdependência das partes “que coloca em relevo o conflito como fenômeno
relacional em que cada parte tem necessidade da outra e, ao mesmo tempo, exerce sobre
o outro um certo poder, o que lhe permite impor ao outro certas limitações restringindolhe a ação. Este poder está na base de toda transação entre as partes. -Incompatibilidade
“ percebida em seus objetivos respectivos remete á natureza subjetiva da frustração na
origem do conflito. Além disso, é preciso notar que a incompatibilidade não é,
necessariamente, percebida pelas duas partes. A evolução do conflito será então
fortemente associada à interpretação que cada parte desenvolve da situação. Os
mecanismos de resolução de conflito farão forte apelo a tudo o que é suscetível de
provocar nas partes em causa uma reinterpretação dos parâmetros do conflito. [...]
(Rondeau, 1996, p.207)
[...] o comportamento humano no trabalho não tem sua origem apenas em uma lógica
econômico-racional, mas na própria dimensão psicossocial do trabalho impõe, suas leis
às relações organizacionais. Com a colocação em evidencia dos preceitos da dinâmica
do grupo, torna-se consciência das normas e valores sociais e do processo de
socialização que influencia o comportamento individual nas organizações (Rondeau,
1996, p. 209).
O conflito, no primeiro momento, está instalado entre pessoas aprisionados e servidores
públicos; e, em um segundo momento, entre estes mesmos servidores, uma vez que cada um
enxerga o outro com certa restrição.

Esclarecido o conflito, é preciso aprender a administrá-lo.
Esclarece Pickering (2002):
Administrar conflitos com sucesso requer o desenvolvimento da competência em cinco
áreas:
1-entender os ingredientes críticos do pensamento colaborativo;
2-alinhar as responsabilidades às necessidades dos outros;
3-trazer para as alterações diárias as práticas necessárias para o suporte;
4- desenvolver técnicas para a solução de conflitos e para negociação a fim de vencer os
vários tipos de conflito;
5-começar a desenvolver ferramentas e sistemas pessoais para lidar com tensões e
pressões (Pickering, 2002, p. VI).
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De acordo com Pickering (2002), o conflito possui três estágios:
1º. Preocupações e disputas diárias, existindo um conflito real, com irritações diárias. A
variável crítica são as pessoas. As partes envolvidas conseguem separar os problemas
das pessoas, estão interessadas em discutir problemas e não personalidades. O
gerenciador do conflito deve ouvir e participar para tentar resolver a situação.
2º. Ocorre o envolvimento emocional, é necessário o emprego de técnicas mais
significativas para resolver o problema. As pessoas estão interessadas em vencer ou
perder, analisando os participantes das batalhas de forma crítica, fazendo alianças e
panelinhas. É inútil discutir problemas, pois as pessoas são os problemas. Ocorrem
insinuações, sarcasmos e indiretas como forma de sobrevivência. É preciso gerenciar
funcionários para tentar encontrar uma solução.
3º. Ocorrem batalhas abertas. Mudar a situação e resolver o problema deixam de ser o
foco, o objetivo é se livrar da outra parte. Os líderes surgem e começam a agir como
porta voz do grupo.
Pode acontecer de no mesmo grupo terem pessoas em estágios diferentes. Para vencer a
pessoa do 3º. grupo precisa ter em mente os objetivos da empresa e senso de
direção(Pickering, 2002, p. 22).
Explica McIntyre (2007):
A eficácia de uma equipe não depende apenas do desempenho individual dos
seus elementos, mas igualmente da estreita colaboração entre os membros, do
grau de entreajuda existente, da capacidade dessa equipe para tolerar pontos
de vista divergentes, isto é, o conflito. O conflito afecta o desempenho da
equipe a vários níveis, quer pelo lado positivo quer pelo negativo (McIntyre,
2007, p. 295) .
A mudança, ou a tentativa de resolver o conflito, envolve mudança. Esclarece
Tavares (2010):

O processo de mudança, provavelmente, demandará uma reconfiguração da
estrutura de poder. Os responsáveis pelo processo precisam levar em conta a
imensão política da gestão estratégica e compreender o elo existente entre essa
e o poder. Precisam identificar, inclusive, suas fontes. Podem legitimar algumas
delas e deslocar outras. Eentre essas, estão a detenção de conhecimento, o
controle e a manipulação de recursos tecnológicos, financeiros, informacionais e
mesmo a influência sobre pessoas (Tavares, 2010, p. 91)
A mudança em um setor envolve, antes de tudo, vontade política, necessidade de
pesquisa e de projetos. Faz-se necessário que o processo seja iniciado, e essa
mudança gera conflitos.
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Ainda de acordo com McIntyre (2007):
[...] a existência de conflito com baixos níveis deixa a organização vulnerável à
estagnação, à tomada de decisões empobrecidas, mesmo à falta de eficácia, enquanto
que possuir conflito em demasia encaminha a organização diretamente ao caos
(Hampton, Summer & Webber, 1973 como citado em McIntyre, 2007). Nesta
perspectiva, é importante lembrar que o conflito só por si não é “mau”, tendo que haver
um certo nível de conflito para que a organização tenha níveis máximos e optimizados
de eficácia. Assim, é a gestão do conflito que se revela necessária, podendo passar pela
negociação ou por outras estratégias, e não a sua eliminação (Carvalho Ferreira, Neves
& Caetano, 2001; Rahim, 2001 como citado em McIntyre, 2007, p. 296).
Silva (2008, p. 80) alerta que "as instituições públicas, como entidades representantes da
população de uma maneira geral, durante o desenvolvimento de suas atribuições e
responsabilidades, acabam por promover conflitos, de diversas natureza".
Doria Júnior (2007) afirma
gerenciamento de crises também pode ser descrito como uma metodologia que se
utiliza, muitas vezes, de uma sequencia lógica para resolver problemas que são
fundamentados em possibilidades. Devemos observar que o gerenciamento de crises
não é uma ciência exata, pois cada crise apresenta características exclusivas
demandando soluções particulares que exigem uma cuidadosa análise e reflexão (Doria
Júnior, 2007, p. 6).
Quando o conflito ocorre entre as pessoas aprisionadas e a administração, Pickler (2003)
ensina que crise
[...] é uma ocorrência de gravidade e magnitude tal que pode resultar em mortos,
feridos, prejuízos materiais, desgaste do Governo e aos organismos envolvidos se não
for bem gerenciada. Normalmente se desenvolve de maneira súbita, inesperada, requer
resposta imediata, coordenada e efetiva de vários órgãos governamentais e privados,
envolve muitas pessoas em um ambiente que não lhes é familiar, reunidas de maneira
usualmente caótica e buscando realizar tarefas complexas num tempo e ritmo que fogem
completamente àqueles presentes em seu cotidiano.
Pode concentrar as demandas em organizações específicas, promovendo mudanças
internas na estrutura e delegação de autoridade; criar demandas que excedem a
capacidade de resposta de uma única organização, exigindo que elas dividam suas
tarefas e recursos com outras que utilizam procedimentos diferentes; atrair a
participação de indivíduos e organizações que, normalmente, não respondem a estas
situações; resultar em múltiplos envolvimentos com a sobreposição de
responsabilidades; criar novas tarefas pelas quais os órgãos não são responsáveis e
resultar na formação espontânea de novas organizações (Pickler, 2003, p. 30).
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Em consequência, Pickler aduz que tais alterações promovem a mobilização de efetivo extra,
a rotina é alterada, as tarefas são divididas, pessoas são envolvidas na situação de emergência,
recursos materiais como veículos, instalações e outros são requisitados, alterando todo o
processo que requer interação e coordenação.
Pickler (2003) continua:
A polícia, para dar resposta a esta situação, deve adaptar-se ao aumento da demanda
destes eventos, possibilitando treinamento específico aos seus integrantes para que estes
realizem tarefas não usuais, com equipamentos e pessoas que nem sempre são
integrantes dos quadros das polícias e, muitas vezes, sequer estão familiarizadas com
suas metodologias.
A solução de um evento crítico não é apenas a extensão de bons procedimentos
adotados no dia a dia, é mais que mobilizar recursos, instalações e pessoal, pois
apresenta problemas peculiares, raramente enfrentados no cotidiano, havendo a
necessidade de coordenação multi-organizacional e multi-disciplinar (Pickler, 2003, p.
31).
O referencial teórico serviu de base para esta pesquisa, auxiliando na compreensão teórica do
trabalho realizado. Ao fazer a pesquisa bibiliografica buscou-se diferentes autores de Gestão
de pessoas, Davel e Vergara (2001), Dutra (2002), Becker, Huselid e Ulrich (2001, 1998);
Gestão Estratégica, Sardi (2007), Fleury e Fleury (1999), Ulrich (2000), e Gestão no Sistema
Prisional , Mello (2002), Marinella (2012), Trosa (2001, Goffman (2010), Foucault (1977),
Rondeau (1996) dentre outros.

Os estudos contribuíram para apresentação e discussão dos resultados. Analisando os dados
encontrados com base na pesquisa bibliográfica enriquecendo a discussão dos resultados.
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo apresenta-se a caracterização da pesquisa.

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa apresenta um caráter descritivo que, segundo Collis e Hussey (2005, p. 24), é
"aquela que descreve o comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e obter
informações sobre as características de um determinado problema ou questão".

Quanto a sua abordagem apresenta-se como qualitativa. Este método, segundo Collis e
Hussey (2005, p. 26), "é mais subjetivo e envolve examinar e refletir as percepções para obter
um entendimento de atividades sociais e humanas".

Explica Vieira (2004):

A pesquisa qualitativa pode ser definida como a que se fundamenta principalmente em
análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio não-realização de instrumental
estatístico na análise dos dados [...] Esse tipo de análise tem por base conhecimentos
teórico-empíricos que permitem atribuir-lhe cientificidade. Frequentemente encontramse análises quantitativas como fundamento de análises qualitativas [...] A definição
explícita das perguntas da pesquisa, dos conceitos e das variáveis, bem como uma
descrição detalhada dos procedimentos de campo garantem à pesquisa qualitativa uma
certa "objetivação" do fenômeno estudado, permitindo, até mesmo, replicação [...] ela
geralmente oferece descrições ricas e bem fundamentadas, além de explicações sobre
processos em contextos locais identificáveis (Vieira, 2004, p. 17).
Em prelação ao método, apoiou-se em pesquisa documental alianda à observação participante.
Pesquisa documental é aquela que segundo Gil (1991),

[...] assemelha-se muito a pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está
na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente
das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa
documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou
que ainda podem ser reelaborados de objetos da pesquisa (Gil, 1991, p. 51).
A maioria das pesquisas realizadas a partir de material impresso pode ser classificada
como bibliográfica. As que se valem de outros tipos de documentos são em número
mais restrito. Todavia, há importantes pesquisas elaboradas exclusivamente a partir de
documentos outros que não aqueles localizados em bibliotecas. Podem-se identificar
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pesquisas elaboradas a partir de fontes documentais as mais diversas, tais como:
correspondência pessoal, documentos cartoriais, registros de batismo, epitáfios,
inscrições em banheiros etc. (Gil, 1991, p. 52)
A pesquisa documental é utilizada na investigação de fenômenos das mais diversas áreas de
conhecimento. Constituem vantagens do estudo de caso: estimula novas descobertas; o
pesquisador analisa o problema sobre vários ângulos; e os procedimentos de análise de dados
são simples.

Segundo Queiroz, Val, Souza e Vieira (2007, p. 278):

A observação participante é uma das técnicas muito utilizada pelos pesquisadores que
adotam a abordagem qualitativa e consiste na inserção do pesquisador no interior do
grupo observado, tornando-se parte dele, interagindo por longos períodos com os
sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa estar naquela
situação.
Nesse sentido, esta pesquisadora, atuou como Diretora Geral num dos presídios femininos,
por aproximadamente seis anos, lidando com todos fatores afetos a gestão de pessoas.

3.2 Unidade de análise

A unidade de análise são duas Unidades Prisionais exclusivamente femininas, uma com
capacidade para 126 detentas, e 117 funcionários e outra, para 374 detentas, e 213
funcionários, ambas contendo além de celas, oficinas de trabalho e salas de aula.

Conceitua Collis e Hussey (2005):
Uma unidade de análise é o tipo e caso ao qual as variáveis ou fenômenos sendo
estudados e o problema de pesquisa se referem, e sobre o qual se coletam e analisam
dados. Uma abordagem de estudo de caso implica uma única unidade de análise, como
uma empresa ou grupo de trabalhadores, um acontecimento, um processo ou até um
indivíduo. Envolve reunir informações detalhadas sobre a unidade de análise,
geralmente durante um período de tempo muito longo, tempo em vista obter um
conhecimento aprofundado (Collis e Hussey, 2005, p. 26).
3.3 Unidade de observação

A unidade de observação é composta de:
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. 05 (cinco) gestores: diretores geral, de atendimento e ressocialização, do setor administrativo
e da assessoria de inteligência.
. 03(três) técnicos da áreas de Atendimento e Ressocialização.
. 16 (dezesseis) agentes de segurança penitenciária
. 40 (quarenta) Internas.

3.4 Procedimentos para a coleta de dados

Inicialmente, foi solicitada autorização para fazer a pesquisa (ANEXO A). Realizou-se,
também, uma pesquisa documental em sites oficiais e na intranet da Secretaria de Estado de
Defesa Social, quando necessário, no decorrer do trabalho, para provar algum tipo de
procedimento metodológico utilizado na gestão das pessoas.

O roteiro de entrevista foi feito com base nos objetivos geral e específicos, visando alcançar a
finalidade da pesquisa. Foi feito também sem identificação, contendo apenas as áreas de
Atendimento, Segurança e Assessoria de Inteligencia. O roteiro de entrevista consiste em uma
série ordenada de perguntas abertas que visam dar suporte aos objetivos do trabalho.

Esses roteiros foram enviados via e-mail para o máximo de funcionários das unidades
prisionais.

Em uma das unidades prisionais a autora desta dissertação compareceu pessoalmente, quando
sentiu a resistência dos servidores em responderem às questões propostas. Alguns
simplesmente devolveram os questionários sem responder, alegando não ter tempo. Outros
falaram que não entenderam e que também não tinham disposição para responder às
perguntas, pois não tinham tempo para ouvir as explicações necessárias para responder. A
dificuldade maior foi com os técnicos.

As entrevistas das internas foram feitas pessoalmente com suporte em um roteiro de
entrevistas. Durante as entrevistas percebeu-se que algumas detentas queriam falar mais
alguma coisa. Elas olhavam para o lado, viam o funcionário, olhavam para a entrevistadora e
acabavam respondendo o mínimo possível. Algumas respostas foram curtas. Quando eram
solicitadas para esclarecer suas respostas, davam a entender que não sabiam ou não podiam
falar o que queriam.

41

Vários roteiros de entrevistas dos funcionários e gestores foram enviados via e-mail e alguns
foram feitos pessoalmente. Entretanto, nem todos retornaram. Algumas entrevistas foram
feitas pessoalmente. Muitos funcionários simplesmente se recusaram a responder e outros
responderam apenas parte das perguntas. Estes não foram utilizados.

3.5 Procedimentos para análise dos dados

Os resultados foram analisados a partir do conteúdo das entrevistas. As respostas foram
analisadas de acordo com a estruturação dos roteiros de entrevistas e, em alguns momentos,
com a observação desta pesquisadora enquanto gestora. Em momento posterior foi utilizada a
metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) para a analise dos roteiros de entrevistas.
Considera-se que esta metodologia é mais apropriada para um conjunto de respostas para
perguntas abertas, uma vez que, a partir do ponto de vista de quem constrói ou atua no
processo da investigação, é essencial a perspectiva da efetividade.

Lefevre, Lefevre e Teixeira (2000) explicam:
O DSC é uma forma de representar a opinião coletiva por meio de um discurso da
realidade. Tal discurso difere das demais formas de resgatar o pensamento coletivo;
entre outros traços, pelo fato de que o discurso da realidade produzido com o DSC é um
discurso direto, sem (ou com pouca) mediação e que, sem deixar de ser objetivo, foge
do distanciamento cientifico;formal das tabelas, dos gráficos, e mesmo das teorizações
explicativas, que constituem, com frequência (sic.), mais uma retórica da objetividade
do que, necessariamente, uma prática desta (Lefevre, Lefevre & Teixeira, 2000, p. 38).
O DSC, visando alcançar seu objetivo, utiliza "quatro figuras metodológicas, elaboradas para
ajudar a organizar e tabular depoimentos de demais discursos, condição prévia que nos parece
indispensável para uma boa análise e interpretação dos depoimentos" (Lefevre, Lefevre &
Teixeira, 2000, p. 17).

As figuras, de acordo com Lefevre, Lefevre e Teixeira (2000), são:
Ancoragem: diz-se que o depoimento está ancorado quando é possível encontrar nele
traços explícitos de teorias, conceitos, ideologias e que estejam internalizados no
indivíduo. Idéia Central: as informações que permitem traduzir o essencial do conteúdo
explicitado nos depoimentos. Expressões chaves: são transcrições literais de partes dos
depoimentos, buscando a literalidade do depoimento. Estas servem como prova do
discurso-empírico da verdade das ideias centrais e das ancoragens. Discurso do Sujeito ,
Coletivo: busca resgatar o discurso como signo de conhecimentos dos próprios
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discursos, utilizando a literalidade dos depoimentos para compor um depoimento que
representa, com suas próprias palavras, a essência da totalidade de todos eles (Lefevre,
Lefevre & Teixeira, 2000, p. 17).
Lefevre, Lefevre e Teixeira (2000) explicam o objetivo do DSC:
Reconstruir, com pedaços de discursos individuais, como em um quebra-cabeça, tantos
discursos síntese quantos se julgue necessária para expressar uma dada “figura”, ou seja,
um dado pensar ou representação social sobre o fenômeno. O DSC é, assim, uma
estratégia metodológica com vistas a tornar mais clara uma dada representação social e
o conjunto das representações que conforma um dado imaginário (Lefevre, Lefevre &
Teixeira, 2000, p. 19).
O DSC enquanto estratégia metodológica tem por objetivo analisar o dados usando um
conjunto de representações. Nesse caso, foram analisados os roteiros de entrevistas.

Resumidamente podemos apresentar a síntese da metodologia assim:
Quadro 1 - Síntese de estratégia de pesquisa
Objetivos
Referências
Identificar os principais
grupos e suas
Crawford, Becker,
características a serem
Huselid e Ulrich; Fleury
gerenciados em uma
e Fleury
unidade prisional.
Verificar de que forma
cada grupo é inserido na
unidade (socialização,
Pagés, Trosa, Sardi
treinamento, análise de
perfil).
Identificar os desafios no
gerenciamento de cada
Dutra, Di Pietro,
grupo (como se dá o
Marinella, Meirelles
gerenciamento).
Verificar quais os
principais fatores
Dutra, Rondeau,
facilitadores e
Pickering, Mcintyre,
dificultadores da gestão
Goffman, Focault
integrada dos grupos.
Fonte: Elaborado pela autora

Estratégia de coleta

Instrumento de coleta

Pesquisa documental

Documentos

Pesquisa documental e
pesquisa de campo.

Entrevista/
Documentos

Pesquisa de campo

Entrevista

Pesquisa de campo

Entrevista
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL
4.1 Criação do Sistema de Defesa Social
De acordo com Furtado (2013, p. 164), o conceito de defesa social teve origem em debates
sobre o Direito Penal e a Criminalística, realizados na Itália e França no século XX. A versão
moderna de defesa social ressalta a necessidade de se apreender o fenômeno criminoso como
um fato socialmente criado.
O crescimento da criminalidade e da violência no estado de Minas Gerais levou as forças de
segurança a reestruturar o Sistema de Defesa Social, a partir de uma nova ótica, no que tange
a seus objetivos e formas de atuação. Foram promovidos em proposta à implementação de
novas medidas, propondo a prevenção e a recuperação de infratores da lei. De acordo com
Sapori (2007, p. 189), a nova estrutura foi implementada a partir de uma política de estado
pautada em aspectos repressivos e na adoção de medidas de prevenção da criminalidade.
Furtado (2013) explica assim a ideia dessa política:
Propunha o fortalecimento de instituições de repressão penal, como o sistema
prisional, e ao mesmo tempo previa a implementação de medidas de prevenção
do crime e recuperação de adolescentes infratores, como a profissionalização e
criação de um sistema de atendimento a jovens infratores e a implantação de
uma política de prevenção social da criminalidade A Secretaria de Estado de
Defesa Social (SEDS-MG) teria sido pensada ainda durante a campanha do
então candidato ao governo do Estado, Aécio Neves. A partir do ano 2000,
logo após o lançamento do Plano Nacional de Segurança Pública, o governo
mineiro, à época liderado por Itamar Franco iniciou uma discussão para adotar
uma política pública que pudesse estruturar as ações referentes a segurança
pública do Estado (Furtado, 2013, p. 164).
No início, um dos fatos dificultadores da discussão foi a disputa política entre o governo
estadual e o governo federal (Furtado, 2013).
O Sistema de Defesa Social foi proposto em janeiro de 2003. A Assembleia Legislativa tentou
encontrar novas e melhores soluções para esses problemas, que já eram debatidos desde longa
época e continuavam até aquela data.

O Sistema de Defesa Social foi organizada a partir da Lei Delegada 56, de janeiro de 2003. É
composto por: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Defensoria Pública
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e Secretaria de Estado de Defesa Social. A Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS) que
tem como função coordenar o Sistema de Defesa Social em Minas Gerais, incluindo a
administração das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, a administração
prisional e a prevenção social à criminalidade. Seu objetivo contempla a efetividade do
controle e prevenção social, a integração dos órgãos componentes do Sistema e a
incorporação da ação cidadã no planejamento e realização da política pública.

De acordo com Furtado (2013),

[...] não foi proposta uma integração administrativa comum para as instituições de
segurança do Estado, cada qual permaneceu com suas responsabilidades administrativas
próprias e com sua autonomia institucional, inclusive mantendo sua vinculação direta ao
governador do Estado, preceito presente na Constituição Estadual (Furtado, 2013, p.
167).
O novo modelo tem que ser gerido pelas organizações que o compõem, nos termos do art. 6º,
do Decreto 43.295, de 29 de abril de 2003, criando-se, assim, o modelo Colegiado de
Gerenciamento, revogado pelo Decreto 45.870, de 2011, Legislação do Estado de Minas
Gerais.

Este modelo de administração foi criticado por Silva Filho (2003):

No Estado de Minas Gerais, lei estadual de 2003 estabelece que a Polícia Civil e a
Polícia Militar passarão a ter suas atividades operacionais coordenadas por um
Secretário de Defesa Social. No entanto as polícias do Estado continuarão com
autonomia administrativa e seus chefes desfrutarão de status de secretários de estado.
Ou seja, sem poder disciplinar, sem interferir em promoções e designações de funções e
sem nível funcional superior a seus subordinados o Secretário não disporá de
mecanismos de poder para a efetiva integração das polícias. A integração administrativa
é pressuposto para a integração operacional. Minas Gerais representa de forma explícita
a indisposição das polícias para a integração (Silva Filho, 2003, p. 10)
De acordo com Furtado (2013, p.169), essa crítica do José Vicente da Silva Filho, com o
decorrer dos anos, foi comprovada com base nas demandas políticas e corporativas das
instituições mineiras que trouxeram problemas para a integração das instituições de segurança
em Minas Gerais. Entretanto, este não será discutido aqui, atendo-se a relatar o
funcionamento da SEDS.
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4.2 A Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS

De acordo com o decreto n. 45.870, de 30 de dezembro de 2011 (2011), a Secretaria de
Estado de Defesa Social (Seds) tem por finalidade planejar, organizar, coordenar, articular,
avaliar e otimizar as ações operacionais do sistema de defesa social, visando à promoção da
segurança da população, competindo-lhe:

I - coordenar as políticas estaduais de segurança pública, elaborando-as e executando-as
em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, a
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e entidades da sociedade civil
organizada;
II - elaborar, coordenar e gerir a política prisional, por meio da custódia dos indivíduos
privados de liberdade, promovendo condições efetivas para sua reintegração social,
mediante a gestão direta e mecanismos de cogestão;
III - elaborar, coordenar e gerir a política de atendimento às medidas socioeducativas,
visando proporcionar ao adolescente em conflito com a lei meios efetivos para sua
ressocialização;
IV - elaborar, implementar e avaliar políticas de prevenção social à criminalidade,
articulando ações com a sociedade civil e o poder público;
V - articular e coordenar as ações de integração dos órgãos de defesa social, em especial
no âmbito da promoção da qualidade, gestão da informação e do planejamento
operacional;
VI - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de
prevenção e tratamento do uso de substâncias e de produtos psicoativos, visando à
recuperação e à reinserção social do dependente químico;
VII - exercer atividades correlatas (Decreto n. 45.870, 2011, p. 1).
4.3 Estrutura organizacional

O ANEXO B mostra o organograma do sistema de maneira mais clara. É composto de:
Gabinete, Assessoria de Apoio Administrativo, Assessoria de Comunicação Social, Assessoria
Jurídica, Assessoria de Representação Interinstitucional, Auditoria Setorial, Corregedoria,
Gabinete Integrado de Segurança Pública e Assessoria de Consolidação de Informações de
Inteligência do Sistema de Defesa Social.

Nesta estrutura, existem:

. Superintendência de Prevenção à Criminalidade composta de: Diretoria de Promoção
Social da Juventude, Diretoria de Articulação comunitária, Diretoria de Reintegração
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Social, Diretoria de Implantação e Gestão de Núcleos de Prevenção à Criminalidade.
. Superintendência de Integração do Sistema de Defesa Social composta de: Diretoria de
Planejamento Operacional e Política Comunitária, Diretoria de Gestão de Informação.
. Superintendência de Avaliação e Qualidade de Atuação do Sistema de Defesa Social,
composta de: Diretoria de Análise e Avaliação do Desempenho Operacional, Diretoria
de Integração das Corregedorias e Diretoria de Integração do Ensino e Pesquisa.
. Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Sistema Prisional e Socioeducativo,
composta de: Diretoria de Formação e Capacitação do Sistema Prisional, Diretoria de
Formação e Capacitação do Sistema Sócio educativo e Diretoria de Recrutamento e
Seleção dos Sistemas Prisional e Socioeducativo.
. Subsecretaria de Administração Prisional, composta de: Assessoria de Inteligência,
Superintendência de Segurança Prisional (que se compõe das Diretoria de Segurança
Interna, Diretoria de Segurança Externa, Diretoria de Apoio Logístico, Comando de
Operações Especiais [COPE]), Superintendência de Atendimento ao Preso (que se
compõe das Diretoria de Trabalho e produção, Diretoria de Ensino e Profissionalização,
Diretoria de Saúde e Atendimento psicossocial, Diretoria de Articulação e Atendimento
Jurídico e Apoio Operacional) e Superintendência de Articulação Institucional e Gestão
de Vagas (que se compõe das Diretoria de Gestão de Vagas, Diretoria de Políticas de
APAC e Cogestão e Unidades Prisionais).
. Subsecretaria de Atendimento ás Medidas Socioeducativas.
. Superintendência de Gestão das Medidas de Meio Aberto e Articulação da Rede sócio
educativa, composta de: Diretoria de Apoio e Incentivo às Medidas de Meio Aberto e
Semiliberdade, Diretoria de Gestão de Parcerias, Diretoria de Gestão da Informação e
Pesquisa e Superintendencia de Gestado das Medidas de Privação de Liberdade
(composta pelas Diretoria de Segurança sócio educativa, Diretoria de Formação
Profissional e Saúde do Adolescente, Diretoria de Gestão de Vagas e Atendimento
Judiciário, Diretoria de Orientação Pedagógica e Unidades Socioeducativas);
. Subsecretaria de Inovação e Logística do Sistema de Defesa Social, que se compõe de:
Superintendência de Infraestrutura (esta se compõe das Diretoria de Projetos, Diretoria
de Acompanhamento de Obras e Manutenção e Diretoria de Pesquisa e Novas
Tecnologias), Superintendência de Planejamento, Orçamento e Finanças (que se
compõe das Diretoria de Planejamento e orçamento, Diretoria de Contabilidade e
Finanças, Diretoria de Contratos e Convênios, Diretoria de Modernização e Recursos
Teconológicos) e Superintendência de Logística e Recursos Humanos (que se compõe

47

das Diretoria de Recursos Humanos, Diretoria de Materiais e Patrimônio, Diretoria de
Transportes e Serviços Gerais).
. Órgãos Colegiados, compostos de: Colegiado de Defesa Social, Colegiado de
Corregedorias, Conselho de Criminologia e Política Criminal e Conselhos
Penitenciários (Secretaria de Estado de Defesa Social [Seds], 2008).

4.4 Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC

Antes de entrar no tema específico do trabalho, faz-se um recorte para falar da Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), com objetivo de diferenciá-la de Unidades
Prisionais. Situa-se no item Superintendência de Articulação Institucional e Gestão de Vagas,
dentro da Diretoria de Políticas da APAC e da Cogestão da Subsecretaria de Administração
Prisional.

A Diretoria de Políticas da APAC e a CoGestão, subordinadas à Superintendência de
Articulação Institucional e Gestão de Vagas, estão num item separado das Unidades Prisionais
e têm um tratamento totalmente diferenciado. Para o senso comum, quando se fala em
Unidades Prisionais, a APAC logo é incluída.

A APAC é uma entidade civil de Direito privado, com personalidade jurídica própria,
dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade,
operando como entidade auxiliar dos poderes Judiciário e Executivo, respectivamente, na
execução penal e na administração do cumprimento das penas privativas de liberdade
(Vilhena, 2006).

A APAC nasceu em São José dos Campos-SP, em 18 de novembro de 1972, idealizada pelo
advogado paulista Mário Ottoboni e um grupo de amigos cristãos. Em 1974, existia apenas
como grupo da Pastoral Carcerária. Ganha personalidade jurídica e passou a atuar no presídio
Humaitá, na mesma cidade (Vilhena, 2006).

A principal diferença entre a APAC e o sistema carcerário comum é que nela os próprios
detentos são corresponsáveis pela sua recuperação e têm assistência espiritual, médica,
psicológica e jurídica prestadas pela comunidade.
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O condenado cumpre sua pena em presídio de pequeno porte com capacidade para 100
recuperandos, dando preferência para que o preso permaneça na sua terra natal e/ou onde
reside sua família.

A APAC é filiada à Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (Fbac), órgão
coordenador e fiscalizador das APACs, reconhecidamente de utilidade pública, foi fundada
em São José dos Campos-SP no dia 09/07/1995. Tem a função de orientar, assistir e manter a
unidade de propósitos das associações, filiada à Prision Fellowship International (PFI), desde
1986, organização consultora da Organização das Nações Unidas (ONU) para assuntos
Penitenciários (Vilhena, 2006).
Em 1991, foi publicado nos Estados Unidos da Améria um relatório afirmando que o método
APAC podia ser aplicado com sucesso em qualquer lugar do mundo.

Em Minas Gerais, a APAC pioneira foi fundada em 1986, na cidade de Itaúna. Seu objetivo
principal é promover a humanização das prisões, evitando a reincidência no crime e
oferecendo alternativas para o condenado se recuperar. “Matar o criminoso e salvar o
homem” (Villhena, 2004, p. 11).

4.4.1 Elementos fundamentais para o desenvolvimento do método – APAC

A filosofia da APAC apóia-se na aplicação dos 12 elementos de sua metodologia de trabalho:

1º) Participação da comunidade - compete a grande tarefa de introduzir o método nas
prisões e de reunir forças da sociedade em prol deste ideal.
2º) Recuperando ajudando o recuperando - o preso ajuda o outro preso em tudo o que
for possível, para que o respeito se estabeleça, promovendo a harmonia do ambiente.
Por meio da representação de cela e da constituição do Conselho de Sinceridade e
Solidariedade (CSS) - conselho composto tão somente de recuperandos, busca-se a
cooperação de todos para a melhoria da segurança do presídio e para as soluções
práticas, simples e econômicas dos problemas e anseios da população prisional,
mantendo-se a disciplina. Não há presença de policiais e agentes penitenciários, e as
chaves do presídio ficam em poder dos próprios recuperandos. Ausência de armas. A
manutenção da ordem é obtida com a ajuda de recuperandos designados para
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representar os interesses da cela e daqueles pertencentes ao Conselho de Sinceridade e
Solidariedade. Escolta dos recuperandos realizada pelos voluntários da APAC.
3º) Trabalho - é um dos elementos fundamentais. Entretanto, se não houver reciclagem
de valores, se não melhorar a autoestima, fazendo com que o cidadão que cumpre a
pena se descubra, se conheça e enxergue seus méritos, nada terá sentido.
4º) Religião - fundamental, mas sem imposição de credos, desde que pautada pela ética,
levando à transformação moral do recuperando.
5º) Assistencia Jurídica - deve ser gratuita e restringir-se somente aos condenados que
manifestarem adesão à proposta apaqueana e revelarem bom aproveitamento.
6º) Assistência à saúde – médica, psicológica, odontológica e outras de modo humano e
eficiente, através do trabalho voluntário de profissionais dedicados à causa apequena.
7º) Valorização humana - é a base do método APAC. Em reuniões de cela, com a
utilização de métodos psicopedagógicos, é realizado grande esforço para fazer o
recuperando voltar seu pensamento para a valorização de si mesmo; convencê-lo que
pode ser feliz e de que não é pior que ninguém. Melhoria das condições físicas do
presídio, alimentação balanceada e de qualidade e, até mesmo, utilização de talheres
para refeições.
8º) A família - necessidade de integração de seus familiares em todos os estágios da
vida prisional, como um dos pilares de recuperação do condenado, com existência de
um departamento próprio para organizar essa função.
9º) O voluntário e sua formação - o trabalho é baseado no serviço voluntário. A
remuneração deve restringir-se apenas e prudentemente às pessoas destacadas a
trabalhar no setor administrativo. O voluntário participa de um curso de formação,
normalmente desenvolvido em 42 aulas.
10º) Centro de Reintegração Social (CRS) - dividido em três pavilhões, destinados aos
regimes fechado, semiaberto e aberto. Oferece ao recuperando a oportunidade de
cumprir a pena próximo de seu núcleo afetivo: família e amigos.
11º) Mérito - a vida do recuperando é minuciosamente observada, no sentido de apurar
seu mérito e a consequente progressão nos regimes. Nesse aspecto, pesa, inclusive, para
a apuração do mérito do condenado, o pedido de perdão a vítima, porque essa atitude
demonstra que os verdadeiros valores da vida foram repensados pelo recuperando.
12º) Jornada de Libertação com Cristo – é o ponto alto da metodologia. Encontro anual
estruturado em palestras, meditações e testemunhos dos participantes, cujo objetivo é
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provocar no recuperando a adoção de uma nova filosofia de vida, através de quatro dias
de reflexão e interiorização de valores (Vilhena, 2006).

4.4.2 Os passos necessários para implantação e desenvolvimento da APAC

1º) Realização de audiência pública na comarca, feita pelo coordenador do Projeto
Novos Rumos ou outro membro da equipe, com a participação dos principais segmentos
sociais representativos da comunidade (Judiciário local, Ministério Público local,
Executivo e Legislativo municipal, polícias militar e civil, clubes de serviço,
associações comunitárias, ONGs, instituições religiosas e educacionais, empresas
privadas, entidades de classe, etc.), com objetivo de conscientizar e sensibilizar sobre a
necessidade de a sociedade civil se envolver e se sentir corresponsável na questão da
execução penal e consequente ressocialização do condenado.
2º) Composição de uma comissão representativa que terá como objetivo criar a APAC e
visitar uma.
3º) Visita dessa comissão à Apac de Itaúna (MG), referência nacional e internacional na
recuperação e ressocialização de condenados.
4º) Criação jurídica da APAC - realização de uma Assembleia Geral com os parceiros.
A Assembleia elegerá o Conselho Deliberativo, formado de 15 membros. O Conselho
Deliberativo deverá eleger de dois em dois anos o presidente da Associação e, de quatro
em quatro anos o Conselho Fiscal. O Presidente escolhe os membros da Diretoria: vice
presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo
tesoureiro, diretor de patrimônio e consultor jurídico. O Conselho Fiscal examina as
contas e balanços, dando parecer ao final. Aprovado o Estatuto com as Atas da Eleição
e da Assembleia Geral, serão levadas ao Cartório de Registro de Pessoa Jurídica,
nascendo com isso a APAC. Entretanto, o nascimento da pessoa jurídica não quer dizer
que começará a funcionar regularmente. Ainda se fazem necessárias várias ações.
5º) Realização de Seminário de Estudos sobre o método APAC para a comunidade, com
o objetivo de recrutar voluntários, mediante promoção da Fraternidade Brasileira de
Assistência ao Condenados (Fbac) e Projetos Novos Rumos na Execução Penal.
6º) Criação de equipe de voluntários, por meio de palestras de motivação e de cursos
permanentes de formação de voluntários e de estudo do método.
7º) Organização de equipe de voluntários para desenvolver a formação educacional,
cursos profissionalizantes e captação de empregos para os recuperandos do regime
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aberto, assim como para a assistência á saúde, espiritual e jurídica, na medida do
possível, na cadeia pública local. Esses trabalhos servirão como treinamento para a
equipe.
8º) Instalação física da APAC.
9º) Formação de parcerias com prefeituras municipais da comarca, Secretaria de Estado
da Defesa Social (SEDS) (Subsecretaria de Administração Penitenciário), Fundações,
institutos, empresas privadas, entidades educacionais, religiosas, entidades de classe,
organizações não governamentais, etc.
10º) Designação de dois a três recuperandos da comarca para fazerem estágio de dois a
três meses na APAC de Itaúna, para assimilar o método e o funcionamento diário.
11º) Realização do Curso de Formação de Voluntários (longa duração - quatro meses).
12º) Funcionários plantonistas, secretaria etc. deverão fazer estágio na Apac de Itaúna.
13º) Os recuperandos deverão ser transferidos para o Centro de Reintegração social, em
grupos de sete, em intervalos de 10 a 15 dias.
14º) Desenvolvimento sistemático e periódico de Cursos de Conhecimento sobre o
Método Apac e Jornadas de Libertação com para recuperandos nas APACs locais, com
o auxílio da FBAC e da APAC de Itaúna.
15º) Participação de eventos anuais promovidos em conjunto pelo Projeto Novos
Rumos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e FBAC.
16º) Estabelecer comunicação permanente com a Fbac e coordenação do Projeto Novos
Rumos do TJMG, para solicitar informações e divulgar atividades das APACs (Vilhena,
2006).

4.5 Unidades prisionais

As Unidades Prisionais, diversamente das APACs, são órgãos da Administração Direta do
estado, vinculadas ao Poder Exercutivo, mais precisamente à Secretaria de Estado de Defesa
Social. A APAC é uma entidade civil de Direito privado, com personalidade jurídica própria,
trabalhando em parceria com a subsecretaria de Administração Prisional.

As Unidades Prisionais são controladas por funcionários públicos das várias áreas de
conhecimento, enquanto a APAC é controlada pelos próprios presos.

No estado de Minas Gerais, de acordo com previsão legal (Decreto 45.870, 2011), as
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Unidades Prisionais podem ser:

a) Pequeno porte I - capacidade até 60 presos;
b) Pequeno porte II - capacidade de 61 a 199 presos. Ambas com: Diretoria geral e
Diretoria Adjunta;
c) Médio porte I - capacidade de 200 a 499 presos;
d) Médio porte II - capacidade de 500 a 799 presos. Ambas com: Diretoria geral;
Assessoria de inteligência; Diretoria administrativa; Diretoria de segurança; Diretoria de
atendimento ao preso;
e) Grande porte I - Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (CERESP), são
centros de remanejamento de presos;
f) Grante porte II e segurança máxima - a partir de 800 presos. Estas com: Diretoria
geral; Assessoria de inteligência; Diretoria administrativa; Diretoria de segurança;
Diretoria de atendimento ao preso;
g) Unidade Prisional de Perícia e Atendimento Médico - finalidade de realizar perícias e
atendimento médico. Esta última com: Diretoria geral; Assessoria de inteligência;
Diretoria administrativa; Diretoria de segurança; Diretoria de atendimento ao preso
(Decreto 45.870, 2011).

4.6 O diretor geral

O diretor geral é o gestor de todas as equipes multidisciplinares que trabalham na Unidade
Prisional. Suas funções são múltiplas:
Articular e promover, junto à sociedade a missão da Secretaria de Estado de Defesa
Social em consonância com as normas e legislação vigentes; articular e representar
institucionalmente a Unidade Prisional junto a comunidade, buscando integrar esforços
e competências; pleitear frente à SEDS a infraestrutura e logística necessários ao
cumprimento das ações propostas e demandadas em sua unidade; identificar e contratar
com entidades públicas e/ou privadas com a finalidade de estabelecer parcerias para o
desenvolvimento de projetos e programas que aprimorem a condição do atendimento da
unidade; aprovar o corpo diretivo da Unidade a fim de garantir uma relação de
integração, promovendo ações articuladas e coerentes de acordo com os princípios da
gestão democrática, participativa e humanizadora; promover e garantir o clima de
estabilidade, harmonia, integração entre as diretorias e disciplina dentro do âmbito da
Unidade;
adotar providencias cabíveis imediatamente após tomar ciência de
ocorrências envolvendo presos e/ou funcionários; promover diligencias e sindicâncias
destinadas a apuração de possíveis irregularidades da unidade prisional; orientar,
promover, acompanhar e avaliar as ações realizadas nas áreas de atendimento e
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ressocialização, segurança, inteligência e administrativa, para garantir a qualidade do
sistema prisional; cumprir as leis, decretos, resoluções, portarias e normas vigentes;
promover a atualização dos dados estatísticos e informações pertinentes aos diversos
setores da Unidade Prisional, para manter a Subscretaria de Administração Prisional
permanentemente informada, visando acordos, indicadores e metas; gerir contratos e
convênios da Unidade Prisional; convocar e presidir as reuniões da Comissão Técnica
de Classificação, podendo delegar para outro diretor da unidade prisional sempre que
necessário; nomear os membros e presidir o Conselho Disciplinar, podendo delegar para
outro diretor da unidade prisional sempre que necessário, e, acompanhando as decisões
das reuniões; definir e fixar o dia da semana para as reuniões de CTC, CD e Acolhida,
que devem ter periodicidade semanal; contribuir para o cumprimento das propostas do
PIR; acompanhar a gestão dos recursos humanos, financeiros e logísticos, a fim de
garantir a conservação e a manutenção da unidade prisional; informar a Subsecretaria de
Administração Prisional o quadro de vagas de servidores, bem como requerer a
reposição de funcionários da Unidade quando necessário (Decreto 45.870, 2011).
4.7 A diretoria de segurança

Este setor é composto por agentes de segurança penitenciário, funcionários uniformizados,
armados, hierarquizados tendo como gestor direto a Diretoria de Segurança, cujas funções
são:
Interagir continuamente com os demais diretores da unidade, a fim de otimizar as ações
que contribuam para o processo de reintegração dos presos e para o bom funcionamento
da rotina da unidade; articular com o Diretor Geral o apoio à unidade, junto a outros
órgãos do sistema de defesa social, quando necessária atividade ou ocorrência de
segurança; subsidiar a diretoria geral com informações que afetem a segurança e
estabilidade da unidade, através de relatórios, pareceres e encaminhamentos, propondo
ações de intervenção, quando necessário; definir as orientações de segurança da unidade
em consonância com as diretrizes da SUAPI; participar da acolhida do preso,
juntamente com o diretor de atendimento, informando seus direitos e deveres; definir as
orientações de segurança da unidade em consonância com as diretrizes da SUAPI;
promover ações e propor adequações visando à melhoria da segurança e vigilância da
unidade; atuar preventivamente na unidade de forma a garantir a segurança e
estabilidade para o desenvolvimento do trabalho; monitorar e avaliar as equipes de
segurança da unidade; viabilizar e coordenar as atividades de segurança interna e
externa da unidade prisional, garantindo a disciplina, conforme orientações da
Superintendência de Segurança prisional; aprovar o planejamento de escolta e o transito
interno de presos; planejar em conjunto com os demais diretores a movimentação
interna dos presos; definir ações e orientar as equipes em situações de emergência da
unidade; acompanhar e avaliar a eficácia da implementação das ações estabelecidas no
Plano de emergência, juntamente com o Diretor Geral; designar um representante da
segurança para participar da reunião do Conselho Disciplinar; designar um
representante da segurança para acompanhar a reunião da Comissão Técnica de
Classificação; contribuir para o cumprimento das propostas do PIR; orientar e aprovar a
escala de plantão, escala de folgas, férias ou período de relatório dos agentes de
segurança penitenciários (Decreto 45.870, 2011).
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A função deste setor, de uma maneira geral, é promover ações no sentido de garantir a
segurança da unidade prisional, com atividades de segurança interna que incluem: zelar pela
guarda e trânsito de presas para qualquer setor que seja necessário; exercer atividades de
escolta e custódia de presos; identificar todas as pessoas que entram na Unidade Prisional; e
fazer escoltas, etc., atuando de forma preventiva e repressiva caso seja necessário, visando à
vigilância da Unidade Prisional e a manter as pessoas aprisionadas naquela situação e em
segurança. O nível de escolaridade exigido é ensino médio completo.

Hierarquia é o forte dessa área. Hierarquia e disciplina. Possuem, inclusive, fardamento, nos
termos da Resolução Seds 1.350, de 28 de novembro de 2012, do secretario de Estado de
Defesa Social do Estado de Minas Gerais.

A carreira dos agentes penitenciários é totalmente organizada, prevista na Lei Estadual
14.695, de 2003.

4.8 Diretoria de atendimento e ressocialização

A Diretoria de Atendimento e Ressocialização trabalha com servidores administrativos, dos
núcleos de Atendimento Jurídico, de Saúde e Atendimento Psicossocial, de Ensino e
Profissionalização, de Trabalho e Produção, de Assistência Religiosa e Capelania e Comissão
Técnica de Classificação. Para os servidores administrativos o nível de escolaridade é o
ensino médio. O corpo técnico com a graduação correspondente a sua área de atuação.

As funções do diretor de atendimento e ressocialização são:
Orientar, monitorar e avaliar os núcleos citados acima, buscando uma gestão
compartilhada;Trabalhar integrado com os demais diretorias da unidade, criando
condições suficientes para o efetivo acompanhamento do preso; validar as agendas de
atendimentos dos núcleos, cientificando a Diretoria de Segurança, em até 48 horas das
movimentações que deverão ser feitas; promover a Acolhida dos presos em conjunto
com o Diretor de Segurança; realizar atendimento do preso sempre que necessário;
receber os presos que dispensam atendimento técnico, orientando-os no sentido de
favorecer sua ressocialização; promover e monitorar o efetivo acompanhamento do PIR;
convocar e presidir quando designado a Comissão Técnica de Classificação; convocar e
presidir reuniões periódicas com os setores a ele subordinados, objetivando a
transmissão de informações, discussão de problemas e soluções; orientar e aprovar a
escala de plantão, escala de folgas, férias ou período de relatório dos técnicos (Decreto
45.870, 2011).
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Os servidores deste setor devem trabalhar de forma integrada com a Segurança, visando
acompanhar o preso dentro da Unidade Prisional em sua adaptação e necessidades, buscando
o resgate da cidadania, pois está-se lidando com pessoas aprisionadas, colocadas à margem da
sociedade, retiradas da sociedade por representarem algum tipo de perigo. Logo, qualquer tipo
de movimentação dentro da Unidade Prisional é feito pelos agentes de segurança
penitenciário. Qualquer tipo de trabalho ou estudo também é vigiado por esses mesmos
servidores. Então, trabalhar ressocialização é trabalhar a disciplina junto com a segurança e, o
que cada setor entende por este termo é o início do conflito.

4.9 Diretoria administrativa

Esta diretoria é responsável pelos seguintes setores: Departamento Pessoal e gestão de
Pessoas, Almoxarifado, Setor Financeiro, Manutenção de Veículos, Gestão dos Contratos de
Alimentação, Consultório Odontológico e da Lavanderia, Coordenação dos Serviços
Bombeiro/hidráulicos

e

Acompanhamento

e

Desenvolvimento

de

Ações

para

Condicionamento das Áreas (reformas, construção, etc.).

4.10 Assessoria de inteligência

Também integrada por agentes de segurança penitenciária, é o setor que visa inibir o ilícito
dentro de toda Unidade Prisional e identificar as facções criminosas dentro da Unidade. Fonte:
Roteiro de entrevista

4.11 Presas

A variedade de nível cultural, classe social e personalidades é muito grande. Todas têm que
aprender a conviver num espaço comum da melhor maneira possível. Entretanto, a despeito
de a Unidade Prisional ser rotulada como instituição total, não se pode deixar de observar as
particularidades de cada pessoa e de agir de acordo com elas, pois se lida com seres humanos
diferentes, que precisam aprender de maneira diferente. Muitos precisam obter informações
que até então não tiveram acesso. É preciso ser criativo nesse processo, visando, realmente,
mostrar caminhos, dar opções, proporcionar esperança de mudança, tentar, nem que seja
“acender uma luz “, “plantar uma semente”, esperando que ela germine em algum momento.
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Ou, pelo menos, que essas pessoas saibam que podem tentar mudar o rumo de suas vidas e
queiram. Para aprender, é preciso, em primeiro lugar, querer.

Trabalha-se com pessoas aprisionadas que, em grande parte, não tiveram qualquer tipo de
limite, seja porque não tiveram família para isso ou que, por circunstâncias outras, não
conseguiram o apoio e o acompanhamento necessários ao seu desenvolvimento. Enfim,
pessoas que não tiveram qualquer ensinamento moral e nem sabem o significado desta
palavra. Ou, o oposto desta afirmativa, foram tratadas como sendo o centro da atenção,
detentoras de todos os direitos e nenhuma obrigação, as quais, mesmo com o sacrifício dos
pais (independente da classe social), que, por não terem tido a vida que queriam quando novos
ou por terem sido limitados em suas escolhas pelos pais, quiseram compensar os filhos
deixando-os livres.

As pessoas privadas de liberdade não podem mais ser simplesmente trancadas em celas,
esperando o tempo passar, a pena chegar, cumprir a pena para depois serem devolvidas ao
convívio social. A integração social envolve bem mais que isso. Entende-se que o caminho, é
longo e deve ser permanente.

A partir do momento em que no País não existe pena de morte, salvo em caso de guerra, nem
prisão perpétua, prevê a Constituição, em seu art. 5º:
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis (Constituição Federal, 1988)
Com base na Carta Magna, o preso deverá retornar para a sociedade, mais cedo ou mais tarde.
Então, se ele vai ficar na cadeia por determinado período e, mais tarde, retornar para o
convívio social, este ser humano tem que ser socializado durante o seu aprisionamento ou,
pelo menos, ter acesso e iniciar esse processo de socialização. E não há volta. Cada vez mais
se discute os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana.
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Esse ser humano vai sempre chegar na unidade prisional pela prática de uma infração penal,
seja por ordem Judicial, por mandado de prisão preventiva ou por uma sentença penal
condenatória transitada em julgado (CPP, art 282 e ss; LEP, art. 1 e ss)
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

A partir deste capítulo, pretende-se caracterizar a Unidade Prisional, a partir dos setores
delimitados na pesquisa, considerando o ambiente, as pessoas aprisionadas e os gestores.
Promove-se ainda, o levantamento do resultado dos roteiros de entrevistas, com base em
quadros, tendo como referência o método do discurso do sujeito coletivo.

5.1 A Unidade Prisional

Apesar de a Lei de Execução Penal ser de 1984, e de em seu art. 1º declarar: "A execução
penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado", as pessoas
privadas de liberdade eram "vigiadas" por policiais e a ressocialização era vista como um
plus. Chega-se a dizer que, muitas vezes, não era nem mesmo pensada.

Hoje, trabalha-se com uma equipe multidisciplinar, composta por uma força de segurança
(agente penitenciários), funcionários administrativos e técnicos (psicólogos, advogados,
médicos, dentistas, assistentes sociais, pedagogos, terapeuta ocupacional, enfermeiros e
axiliares de enfermagem), numa tentativa de, realmente, ajudar as pessoas a saírem do
Sistema Penitenciário melhores do que entraram, com chances de, pelo menos, ter novas
expectativas quando saírem da situação de aprisionamento.

A sociedade clama por penas mais severas, menos privilégios para presos. Pergunta-se
então:O que foi feito pelo Sistema Penitenciário de uma maneira geral? Quem são essas
pessoas aprisionadas? Quem são os funcionários? As experiências não são divulgadas e a
literatura a esse respeito é pobre.

O Sistema Prisional, visto como uma das instituições de justiça criminal, é o local onde o réu,
para ser punido, vai cumprir a pena, uma vez que se vive num Estado Democrático de Direito.
A discussão hoje é: Esse local de punição é também um local de ressocialização? Não há
dúvida em relação a afirmativa desta questão. Não existe maneira de pegar um ser humano e
colocá-lo num local de aprisionamento como se fosse um animal irracional.
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Uma Unidade Prisional é um local em que várias pessoas de culturas, costumes e gostos
diferentes são colocadas e têm que conviver no dia a dia, com regras bem definidas,
obedecendo a outras pessoas, que vêm de grupos diferenciados, com pensamentos diferentes.
A Segurança preocupa-se com tentativas de fuga, rebeliões e falta de respeito; o Atendimento
e Ressocialização, com o resgate daquele ser humano aprisionado, a valorização do ser
humano e o resgate da cidadania de uma maneira geral.

5.2 A pesquisa documental

Apurou-se que, na unidade prisional, órgão da Secretaria de Estado de Defesa Social,
atualmente, trabalha-se contando com uma equipe multidisciplinar composta por gestores:
diretor geral, assessoria de inteligencia, diretor administrativo, diretor de segurança e diretor
de atendimento e ressocialização. Uma força de segurança (agente penitenciários), lotados no
setor de Segurança e de Inteligencia. E ainda, com funcionários administrativos e técnicos
(psicólogos, advogados, médicos, dentistas, assistentes sociais, pedagogos, terapeuta
ocupacional, enfermeiros e auxiliares de enfermagem). A Assessoria de Inteligencia e
Diretoria de Segurança é formada por agentes penitenciários, diretoria administrativa, por
servidores administrativos e agentes de segurança, e a Diretoria de Atendimento e
Ressocialização é constituída por servidores administrativos e técnicos.

Alguns funcionários são concursados, outros são contratados por tempo determinado e os
gestores em função de confiança (servidores efetivos). Os cargos em comissão (atribuições de
direção, chefia e assessoramento) exercem as suas funções nos termos do inciso V do art. 37
da Constituição Federal.
A internas são presas compulsoriamente por determinação judicial, seja de forma definitiva
com penas transitadas em julgado ou por prisão preventiva (presas provisórias). As
condenadas se enquadram aos vários tipos de regimes - fechado, semiaberto e aberto.
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5.3 Resultado das entrevistas

Nesta seção, apresentam-se as entrevistas com as presas e servidores das duas Unidades
Prisionais exclusivamente femininas citadas, localizadas na região metropolitana de Belo
Horizonte
5.3.1 Apresentação dos resultados dos servidores
Caracterização dos respondentes (Quadro 2)
Quadro 2 - Caracterização dos respondentes
Servidor

Idade

Gênero

formação

Agente de Segurança

5anos

Agente de segurança

10 anos

1

43 anos

Feminino

Superior
incompleto

2

42 anos

Feminino

Superior completo

3

33 anos

Feminino

4

34 anos

Feminino

5

29 anos

Feminino

6

46 anos

7

Superior
incompleto
Superior
completo

Cargo

tempo de casa

Agente de segurança

2 anos

Agente de segurança

2 anos e 6 meses

Superior

Agente de segurança

3 semanas

Feminino

Superior

Agente de segurança

23 anos

54 anos

Feminino

Superior

Agente de segurança

6 semanas

8

50 anos

Feminino

Superior

Agente de segurança

3anos e 9 meses

9

36 anos

Feminino

Ensino médio

Agente de segurança

1 mês

10

44 anos

Agente de segurança

6 anos e 9 meses

11

43 anos

Feminino

Ensino médio

Agente de segurança

1 ano e 2 meses

12

40 anos

Feminino

Superior
incompleto

Agente de segurança

8 anos

13

30anos

Feminino

Ensino médio

Agente de segurança

5 anos

14

32anos

Feminino

Ensino médio

Agente de segurança

9 anos

15

36 anos

Feminino

Ensino médio

Agente de segurança

09 anos

16

38 anos

Masculino

Ensino médio

Agente de segurança

11anos

17

35 anos

Masculino

Superior
incompleto

Gestor

18

45 anos

Feminino

Pos-graduada

Gestor

4 anos

Gestor

10 anos

Gestor

10 anos

Gestor

09 anos

Analista executivo

8 anos

Analista executivo

35anos

Analista executivo

21 anos

19

36anos

Feminino

Superior
completo

20

49 anos

Feminino

Pós-graduada

21

34 anos

Feminino

22

35anos

Feminino

23

66anos

Feminino

24

59anos

Feminino

Fonte: Dados da pesquisa

Superior
completo
Superior
completo
Superior
completo
Superior
completo

15 anos

61

Foram entrevistados 24 servidores, sendo 16 da área de Segurança. A grande maioria tem
idade superior a 30 anos e é do sexo feminino. Destes 12 tem curso superior completo e 04
curso superior incompleto; os cinco gestores possuem mais de 30 anos. Apenas um gestos é
do sexo masculino; um não possui curso superior e dois são pós-graduados. Dos três técnicos,
todos possuem mais de 35 anos e curso superior completo.

Quanto ao tempo de serviço, os Aspens, na sua maioria, tem mais de cinco anos, sendo que
apenas três estão entre dois meses ou menos. Os gestores, na sua maioria, possuem mais de
oito anos. Os técnicos, possuem mais de 20 anos de tempo de serviço e apenas um possui
mais de oito anos.

Quanto aos grupos gerenciados pelo diretor geral (APÊNDICE C), dos 16 Aspens
entrevistados, seis citaram todos, mas não especificaram. O restatante citou, de uma forma ou
de outra, os servidores, mas, em nenhum momento, mencionaram as internas. Dos cinco
gestores, apenas um não citou as presas; dos técnicos se referiu a toda unidade, o restante não
mencionou as presas e um deles, não destacou os servidores.

O discurso do sujeito coletivo nesta questão é:

Os grupos gerenciados pelo diretor geral são: para os agentes de segurança, todos
servidores de uma maneira geral; para maioria dos gestores são todos os grupos de
servidores e as internas; e, para os técnicos, são diretores, agentes, administrativos e
técnicos e toda unidade.
Com relação às características do setor de trabalho dos 16 Aspens entrevistados(APÊNDICE
D) - alguns vêem local como fábrica, seja fazendo o trânsito interno das presas, sendo que
uma disse estar cada dia em um setor diferente, não podendo caracterizar a profissão; sete
acham que é um local tenso, que requer atenção, focado na segurança, de alto risco, local de
gerenciamento de risco; um disse que o setor é ligado diretamente a pessoas, seja colegas ou
as privadas de liberdade.
O discurso do sujeito coletivo para os agentes de segurança é:
As características do setor de trabalho é uma fábrica, local de trânsito interno das
presas; e, devido a mudar muito de setor, não tem como caracterizar a profissão; é um
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setor ligado diretamente a pessoas, seja colegas ou as privadas de liberdade. As
características do setor de trabalho são um local tenso, que requer atenção, focado na
segurança, de alto risco, local de gerenciamento de risco.
Quanto às características do setor de trabalho dos gestores entrevistados (APÊNDICE E) gestão de pessoas, almoxarifado, setor financeiro; manutenção de veículos, gestão dos
contratos de alimentação, consultório odontológico e da lavanderia, coordenação dos serviços
bombeiro/hidráulicos; atendimento e ressocialização das internas; trabalhar de forma a inibir a
ilicitude, identificar e inibir as facções criminosa; gerenciamento de pessoas e grupos.
Identificar: Grupos de criminosos, quadrilhas especializadas e organizações criminosas.
Prestar informações aos diretores quanto a vida pregressa das internas; identificar: grupos
criminosos, quadrilhas especializadas e organizações criminosas. Prestar informações aos
diretores quanto a vida pregressa das internas para auxiliar nas tomadas de decisões

O discurso do sujeito coletivo dos gestores nesta questão é:

As características do setor de trabalho para os gestores entrevistadas - gestão de
pessoas, almoxarifado, setor financeiro; manutenção de veículos, gestão dos contratos
de alimentação, consultório odontológico, lavanderia e coordenação dos serviços
bombeiro/hidráulicos; atendimento e ressocialização das internas; trabalhar de forma a
inibir a ilicitude; identificar e inibir as facções criminosas; gerenciamento de pessoas e
grupos; previnir ilicitos penais. Identificar: grupos criminosos, quadrilhas
especializadas e organizações criminosas. Prestar informações aos diretores quanto a
vida pregressa das internas.
Quanto as características do setor de trabalho dos técnicos (APÊNDICE E): atendimento das
presas, proporcionando liberdade de expressão e, por conseguinte, acompanhamento
psicológico e social; "o meu setor de trabalho é o psicosocial que é formado por uma equipe
composta por duas assistentes socias, duas psicólogas e uma secretária. Este setor está
subordinado ao Diretor de Ressocialização". Uma das profissionais faz parte da equipe de
acompanhamento e, a outra, da equipe de CTC; e atendimento psicológico às mulheres
privadas de liberdade

O discurso do sujeito coletivo da questão para os técnicos é

Atendimento das presas por meio da promoção da liberdade de expressão; do
atendimento psicossocial e psicológico.
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Quanto à forma de admissão e socialização dos 16 Aspens entrevistados (APÊNDICE F) –
quato responderam que se dá via recursos humanos, concurso público ou contrato
administrativo, seis apontaram a admissão das presas na unidade prisional, o restante não
citou a forma de admissão; cinco mencionaram que a socialização depende de cada individuo,
de seu desempenho, criatividade; do profissionalismo; do contrato e troca de experiências; e
um, declarou não saber.

O discurso do sujeito coletivo dos Aspens nesta questão é:

A admissão se dá por intermédio recursos humanos, concurso público ou contrato
administrativo. A socialização depende de cada individuo, do seu desempenho, da sua
criatividade; do seu profissionalismo; do contrato e troca de experiências.
Os gestores, quanto a forma de admissão e socialização dos cinco entrevistados (APÊNDICE
F) – a admissão se dá conforme as diretrizes da unidade que, por sua vez, são demandas pela
própria Subsecretaria de Administração Prisional; dos funcionários é através de contrato ou
concurso público; as parcerias de empresas privadas se dá através de termo de trabalho com o
Estado. ressalto que as pessoas que realizam os trabalhos religiosos como também a oficina de
teatro são voluntárias e assinam um termo de cooperação técnica com o estado. As presas pela
Superintendência de Articulação e Gestão de Vagas. Socialização pelo convívio e troca de
experiencias, além de palestras oportunamente, e reuniões com os diversos grupos; as pessoas
que são admitidas nos grupos são bem recebidas pelos gestores responsáveis por cada setor e
apresentadas para os demais funcionários. De um modo geral os relacionamentos são
tranquilos apesar do momento delicado vivenciado devido à subistituição dos contratos por
cargos efetivos para agentes e técnicos; a socialização ocorre conforme as diretrizes da
unidade. Em se tratando da socialização destes grupos ela acontece em alguns casos de forma
harmônica e em outros nem sempre; socialização em grupo;

O discurso do sujeito coletivo dos Gestores nesta questão é:
A admissão se dá conforme as diretrizes da Subsecretaria de Administração Prisional;
funcionários ocorre via contrato ou concurso público. Parcerias de empresas privadas,
por meio do termo de trabalho com o Estado; Socialização em grupo; as presas pela
Superintendencia de Gestão de Vagas. Socialização pelo convívio e troca de
experiencias, além de palestras oportunas e reuniões com os diversos grupos; bem
recebidas pelos gestores responsáveis relacionamentos são tranquilos; socialização
conforme as diretrizes da Subsecretaria de Administração Prisional.
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Os técnicos, quanto a forma de admissão e socialização, os três entrevistados (APÊNDICE F)
responderam que - admissão é feita pelos recursos humanos da secretaria, que encaminha o
profissional até a unidade e o mesmo apresentado aos seu setor e colegas de trabalho, sendo
assim, inicia sua trajetória profissional e de tempos em tempos (não tem data definida)
acontecem capacitações aleatórias, que contribuem pouco para o desenvolvimento
profissional; a admissão é feita após a indicação de tratamento pela CTC; os servidores são
admitidos mediante concurso público ou de contrato de trabalho temporário

O discurso do sujeito coletivo dos técnicos nesta questão é:
A admissão se dá via recursos humanos da secretaria; indicação de tratamento pela
CTC; concurso público ou mediante ao contrato de trabalho temporário.
Quanto às dificuldades nos relacionamentos com as pessoas, dos 16 Aspens (APÊNDICE G) um respondeu que não vê dificuldades; um que vê facilidades: comunicação aberta, dinâmica
entre as pessoas; o restante apontou várias dificuldades: falta de comunicação, compreensão,
respeito, comunicação, tolerância, todos muito distantes, falta de equipamento de
comunicação, divergências pessoais, desinteresse e temperamentos, falta de empatia entre os
servidores, falta confiança, conflito de interesses, conflito moral, dificuldades de adaptar-se e
hierarquia, linhas divisórias entre os grupos, comportamento agressivo, exigente, dificuldade
de separar relacionamento pessoal do profissional, insegurança e medo de perder o emprego

O discurso do sujeito coletivo dos Aspens nesta questão é:

As dificuldades nos relacionamentos com as pessoas são: falta de comunicação,
compreensão, respeito, comunicação, tolerância, todos muito distantes, falta de
equipamento de comunicação, divergências pessoais, desinteresse e temperamentos,
falta de empatia entre os servidores, falta confiança, conflito de interesses, conflito
moral, dificuldades de adaptar-se e hierarquia, linhas divisórias entre os grupos,
comportamento agressivo, exigentes, dificuldade de separar relacionamento pessoal do
profissional, insegurança e medo de perder o emprego.
As facilidades, 02 falaram que não veem dificuldades, e apenas 01 apontou
facilidades: comunicação aberta, dinâmica entre as pessoas;
Quanto às dificuldades nos relacionamentos com as pessoas, os cinco gestores entrevistados
(APÊNDICE G) responderam - quanto às facilidades, não vê dificuldades em seus
relacionamentos, mas vale ressaltar que o bom funcionamento e entrosamento de um grupo de
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trabalho depende muito de uma boa gestão e coordenação por parte das chefias; o Estado,
hoje, trabalha com uma nova metodologia, o trabalho de ressocialização, o entendimento da
responsabilidade de ter que desenvolver um trabalho que vise encaminhar pessoas melhores
para a sociedade é muito novo. As dificuldades apresentadas são: vontade de crescer e
aprender de muitos; quanto as dificuldades, muitas das vezes, é o não entendimento por parte
daqueles que irão executá-los, que seria a segurança; falta de diálogo e dificuldade de
relacionamento interpessoal; excesso de pessoalidade, falta de profissionalismo, preparo e de
insumos, de uma maneira geral; opiniões divergentes.

O discurso do sujeito coletivo para os Gestores nesta questão é:

As dificuldades nos relacionamentos com as pessoas são: o trabalho de ressocialização
e o não entendimento por parte daqueles que irão executá-los que seria a segurança;
falta de diálogo e dificuldade de relacionamento interpessoal; excesso de pessoalidade,
falta de profissionalismo, falta de preparo, falta de insumos de uma maneira geral;
opiniões divergentes;
Quanto as facilidades não vê dificuldades; vontade de crescer e aprender de muito.
Quanto às dificuldades nos relacionamentos com as pessoas, dos três técnicos entrevistados
(APÊNDICE G) - competitividade, pessoalidade e desvio de conduta; não aceitação da
maneira de ser do outro, a falta de respeito quanto as preferências; tudo isto visa oferecer o
melhor atendimento às pessoas privadas de liberdade, bem como o bem-estar dos
profissionais no trabalho. Quanto as facilidades, a equipe de trabalho é constituída de
assistentes sociais e de psicólogas e, nos últimos anos, a interação entre os profissionais é de
excelente qualidade. Há uma união entre os membros da equipe e uma preocupação em se
aconselhar mutuamente diante das dificuldades que um membro possa estar convivendo.

O discurso do sujeito coletivo dos técnicos nesta questão é:

As dificuldades nos relacionamentos com as pessoas são: Competitividade,
pessoalidade e desvio de conduta; não aceitação da maneira de ser do outro, a falta de
respeito; quanto às facilidades: interação entre os profissionais é de excelente qualidade
Relacionado as dificuldades e facilidades no gerenciamento de cada grupo, dos 16 Aspens
entrevistados (APÊNDICE H) – no que se refere às facilidades 7 citaram: quando consegue
trabalhar com confiança e segurança, quando todos querem realizar o mesmo objetivo;
conversar com o grupo e ver a necessidade de cada um e tentar resolver cada caso, quando há
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conhecimento do papel que é desempenhado por cada grupo. Comunicação aberta, dinâmica
entre as pessoas; quando tem maturidade emocional, equilíbrio, pensar e planejar antes de
executar e habilidade em lidar com situações adverbas; três não percebem facilidades, o
restante não citou.
Quanto às dificuldades falta de planejamento, entrosamento, escuta do outro e respeito; todos
entendam que somos uma equipe, uma sequência; administrar horário, falta de comunicação,
falta de planejamento e comunicações distorcidas. Comunicação; divergências entre
contratados e efetivos; cada setor tem sua particularidade e é totalmente diferente; conciliar
interesses, falta de recursos, falta de acomodações apropriadas e despreparo dos funcionários;
quando os indivíduos não estão dispostos a mudanças para um desempenho adequado das
funções; opiniões diferentes e resistência de algumas partes; buscar motivação dos integrantes
do grupo, estimular o espírito de equipe de forma saudável e ética; vaidade que é grande, falta
de diálogo e de incentivos por parte dos governantes.

O discurso do sujeito coletivo para os Aspens nesta questão é:

As facilidades no gerenciamento de cada grupo é quando consegue trabalhar com
confiança e segurança, quando todos querem realizar o mesmo objetivo; conversar com
o grupo e ver a necessidade de cada um e tentar resolver cada caso, quando há
conhecimento do papel que é desempenhado por cada grupo. Comunicação aberta e
dinâmica entre as pessoas; quando tem maturidade emocional, equilíbrio, pensar e
planejar antes de executar e habilidade em lidar com situações adversas.
As dificuldades no gerenciamento de cada grupo são a falta de planejamento, de
entrosamento, da escuta do outro e respeito; que todos entendam que somos uma
equipe, uma sequência; dificuldade de administrar horário; falta de comunicação, falta
de planejamento e comunicações distorcidas; dificuldade de comunicação; divergências
entre contratados e efetivos; cada setor tem sua particularidade e são totalmente
diferentes; conciliar interesses, falta de recursos, falta de acomodações apropriadas e
despreparo dos funcionários; quando os indivíduos não estão dispostos a mudanças para
um desempenho adequado das funções; opiniões diferentes e resistência por algumas
partes; buscar motivação dos integrantes do grupo, estimular o espírito de equipe de
forma saudável e ética; vaidade que é grande, falta de diálogo e a falta de incentivos por
parte dos governantes.
Relacionado às dificuldades e às facilidades no gerenciamento de cada grupo, os cinco
gestores entrevistados responderam (APÊNDICE H) - quanto às dificuldades: a falta de bons
gestores no gerenciamento é um dos fatores que mais dificulta o trabalho; é profissional que
sabe o que é o trabalho, porém, tem dificuldades em aceitá-lo; não existe facilidades, uma vez
que são grupos de pessoas com objetivos totalmente diferentes; falta de profissionalismo,
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diversidade de regimes na admissão, objetivos dissociados dos grupos, sendo que a segurança
quer apenas fazer treinamentos com uso de armas e bombas e o atendimento e ressocialização
não percebe, muitas vezes, os riscos que podem ocorrer no ambiente prisional. A inteligência
acha que precisa apenas vigiar os inimigos, os administrativos querem ficar alheios aos
conflitos e as presas se julgam detentoras de todos os direitos, mas são massacradas o tempo
todo pela segurança;
quanto às facilidades: o tempo todo é um jogo de interesses; opiniões divergentes. Quando um
gestor entende a importância de trabalhar próximo do seu grupo, tudo se torna mais fácil; a
facilidade que eu tenho de relacionamento interpessoal, trabalhar algumas correntes de
pensamento como a fenomenologia, a psicanálise, a corrente antropológica, como também a
gestão da espiritualidade; o sentimento de equipe sobrepõe a autoridade.
O discurso do sujeito coletivo para os gestores nesta questão é:

As dificuldades no gerenciamento de cada grupo é a falta de bons gestores; é
profissional que sabe o que é o trabalho, porém, tem dificuldades em aceitá-lo; são
grupos com objetivos diferentes; falta de profissionalismo, diversidade de regimes na
admissão, objetivos dissociados dos grupos, sendo que a segurança quer apenas fazer
treinamentos com uso de armas e bombas, e o atendimento e ressocialização não
percebe, muitas vezes, os riscos que podem correr no ambiente prisional; a Inteligência
acha que precisa apenas vigiar os inimigos, os administrativos querem ficar alheios aos
conflitos e as presas se julgam detentoras de todos os direitos, mas são massacradas o
tempo todo pela segurança; opiniões divergentes;
as facilidades no gerenciamento de cada grupo: quando o gestor entende a importância
de trabalhar próximo do seu grupo; facilidade que eu tenho de relacionamento
interpessoal; do sentimento de equipe.
Relacionado à dificuldades no gerenciamento de cada grupo, os técnicos entrevistados
(APÊNDICE H) responderam - há um vínculo de amizade ou afetivo entre alguns
funcionários e gestores, o que desvia algumas decisões no âmbito profissional para o pessoal;
De modo geral, as maiores dificuldades no trabalho no setor, ocorrem quando outros setores
agem na contramão do nosso trabalho; por exemplo, quando um diretor de segurança dificulta
o oferecimento de certo número de agentes a fim de que os presos possam ser atendidos no
setor, ou não oferece o número de agentes para que o setor possa atender à demanda de
atendimento, gerando prejuízo no trabalho e insatisfação dos servidores; os grupos são
formados a partir do estágio em que as internas se encontram, formando assim, um grupo
homogêneo; o grupo do setor psicossocial, por se tratar de um grupo pequeno e com
experiência de trabalho, além de certa experiência em ter diferentes gestores, não encontra
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muitas dificuldades no seu trabalho; entretanto, tanto as dificuldades como as facilidades
ocorrem de modo variado dependendo dos gestores que estiverem atuando. Como exemplo,
citamos as diferenças no trabalho que podem advir do modo de administrar do diretor geral,
do diretor de segurança ou o diretor de atendimento ao preso.
No que se refere às facilidades no gerenciamento de cada grupo: o trabalho torna-se mais
eficiente e prazeroso quando os demais setores agem em uníssono com o nosso trabalho.

O Discurso do sujeito coletivo dos técnicos relacionado à facilidades e dificuldades é

As dificuldades no gerenciamento de cada grupo são vínculo de amizade que desvia
algumas decisões no âmbito profissional para o pessoal; tanto as dificuldades como as
facilidades ocorrem de modo variado dependendo dos gestores que estiverem atuando.
Quando outros setores agem na contramão do nosso trabalho torna-se mais eficiente e
prazeroso, quando os demais setores agem em uníssono com o nosso trabalho
Quanto a forma que ocorre a avaliação das pessoas gerenciadas para os 16 Aspens,
entrevistados (APÊNDICE I) - quatro responderam que não sabem; três responderam que por
meio da Avaliação de Desempenho; o restante, por intermédio de testes físicos, psicológicos,
conhecimentos da área prisional e conta também o tempo de trabalho na Segurança; mediante
ao comprometimento, responsabilidade e convivência, principalmente entre as pessoas
envolvidas; por seus chefes de setor, diariamente, ao longo da jornada de trabalho, orientação,
e, ainda, sugestões; profissional e interpessoal; é muita responsabilidade administrar e cuidar
de uma cadeia; observando os relacionamentos interpessoais, assiduidade, pontualidade,
disponibilidades, honestidade e fidelidade ao trabalho desempenhado; iniciativa, presteza e
capacidade de se relacionar com os demais do grupo

O Discurso do sujeito coletivo para os Aspens relacionado a essa questão é:
A avaliação das pessoas gerenciadas se dá por testes físicos, psicológicos e
conhecimentos; comprometimento, responsabilidade e convivência; conhecimento da
área de trabalho; por seus chefes de setor, diariamente, orientação, e ainda, sugestões;
profissional e interpessoais, pelos melhores resultados; por avaliação de desempenho;
observando os relacionamentos interpessoais, assiduidade, pontualidade,
disponibilidades, honestidade e fidelidade ao trabalho desempenhado; iniciativa,
presteza e capacidade de se relacionar com os demais do grupo.
Quanto a forma que ocorre a avaliação das pessoas gerenciadas para os gestores, dos cinco
entrevistados (APÊNDICE I) - quatro responderam avaliação de desempenho e um que é feita
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pelos diretores setoriais, e a presença de mais dois membros, um indicado pelo diretor e outro
escolhido pelos funcionários

O Discurso do sujeito coletivo referente a essa questão para os gestores é:
A avaliação das pessoas gerenciadas se dá por intermédio da avaliação de
desempenho.
Quanto a forma que ocorre a avaliação das pessoas gerenciadas dos três técnicos,
entrevistados (APÊNDICE I) - dois citaram a avaliação de desempenho e um, da avaliação
das internas.

O Discurso do sujeito coletivo dessa questão é:

A avaliação das pessoas gerenciadas se dá por intermédio da avaliação de desempenho.

No que se refere ao levantamento das necessidades de treinamento dos 16 Aspens
Penitenciários entrevistados (APÊNDICE J) - seis declararam que é de acordo com as
necessidades levantadas no dia a dia; quatro, que não sabem. Para os efetivos que é o meu
caso, há a escola de formação, última das seis etapas do concursos. Após a posse, o próprio
servidor investi também em sua vocação e onde pode ser mais útil; quando pode, pois sempre
esta faltando agente para cobrir o setor; por intermédio das avaliações de desempenho e
percepções da liderança; A partir do momento em que é preciso mudar os procedimentos a
fim de sair de uma zona de conforto criada pela rotina do trabalho ou quando ocorre falhas; à
medida que chegam novos funcionários, quando se observa a incidência de desacertos e
dúvidas em um mesmo tema e quando ocorrem mudanças que exigem um treinamento
específico.

O discurso do sujeito coletivo dos Aspens é:

O levantamento das necessidades de treinamento para os agentes de segurança,
ocorrem de acordo com levantamento do dia a dia; os efetivos que é o meu caso, há a
escola de formação; quando pode; através das avaliações de desempenho e percepções
da liderança.; mudar os procedimentos a fim de sair de uma zona de confort; chegam
novos funcionários, quando se observa a incidência de desacertos e dúvidas.
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No que se refere ao levantamento das necessidades de treinamento, dos cinco gestores
entrevistados (APÊNDICE J) - subsecretaria de Estado de Defesa Social, após levantamento e
sugestões dos gestores; hoje, o Estado não investe em treinamento da segurança, o único
momento de treinamento é quando os funcionários da segurança passam em concurso público
e, como sendo concurso, eles passam pela academia por 45 dias; os funcionários
administrativos são capacitados com mais frequência; Diante das falhas ocorridas durante a
execução do trabalho; a própria direção providência, com autorização da SEDS cursos para os
funcionários, como ocorreu neste ano o curso de Instrumento de Menor Potencial Ofensivo
(IMPO) entre outros.
O discurso do sujeito coletivo nesta questão é:

O levantamento das necessidades de treinamento se dá por intermédio da subsecretaria
de Estado de Defesa Social, após levantamento e sugestões dos gestores; diante das
falhas ocorridas durante a execução do trabalho. A própria direção providência, com
autorização da SEDS cursos para os funcionários.
No que se refere ao levantamento das necessidades de treinamento dos três técnicos
entrevistados (APÊNDICE J) - um declarou que não sabe; um mencionou que é feito
mediante entrevistas individuais e um afirmou que os treinamentos são determinados pelos
setores da administração da Secretaria da Defesa Social, portanto externo à instituição.

O Discurso do sujeito coletivo dessa questão é

O levantamento das necessidades de treinamento é feito mediante a entrevistas
individuais e pelos setores da administração da Secretaria da Defesa Social, portanto,
externo à instituição.

Quando esta pesquisadora atuava como gestora percebia a dificuldade de cursos adequados e
a falta de investimento no setor. Em alguns cursos que chegou a fazer, os participantes
queriam ouvir os gestores, para tentar entender um pouco o sistema prisional, o que
desanimava a participação .Os agentes de segurança sempre fizeram cursos na área de
segurança, com treinamento com armas lesivas ou de menor potencial ofensivo, quando
muito, cursos de Direitos Humanos. Acrescenta-se o fato de que nos cursos de segurança os
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Aspens são cobrados o tempo todo sobre a responsabilidade em caso de fuga e rebelião dos
presos.

Relacionado à segurança medicina e higiene no ambiente prisional dos 16 Aspens
entrevistados (APÊNDICE K) - três responderam que não sabem; dois de que é acordo com as
necessidades oferecidas pelo Estado e os esforços dos gerenciadores de cada unidade; seis,
pelo fato da segurança ser realizada pelos agentes de segurança penitenciário; a medicina, por
profissionais da saúde da unidade para atender os presos. Sete, que a higiene é realizada pelas
presas e dois que os funcionários ajudam ou fiscalizam; um, que é de acordo com a LEP; dois,
que a segurança não existe, uma vez que são 400 presas para 13 agentes e dois alegara que o
que a unidade não faz é encaminhado para o SUS.

O discurso do sujeito coletivo nesta questão é:

A segurança é feita pelos agente de segurança penitenciário (Aspens), medicina por
médico da unidade prisional e, quando necessário, encaminhado ao SUS. A higiene,
pelas próprias presas.
Relacionado à segurança, medicina e higiene no ambiente prisional, os cinco gestores
entrevistados (APÊNDICE K) responderam - a segurança é feita pelos Aspens, a higiene é
feita por servidores e pelas presas. A medicina é feita pelo corpo técnico; a segurança, na
realidade, é prestada pelos agentes de segurança com relação as internas, entretanto, os
profissionais em si, se for pensar em segurança, estão fragilizados, porque o número de
agentes não é suficiente para garantir a segurança em caso de uma situação de crise. A
medicina das internas é realizada pelos profissionais da unidade prisional e, caso necessário,
são encaminhadas ao SUS. Os servidores possuem o Instituto de Previdência do Estado de
Minas Gerais. A higiene é feita por funcionários e pelas presas.

O discurso do sujeito coletivo na questão é:

A segurança é prestada pelos agentes de segurança com relação as internas, entretanto,
os profissionais em si, se for pensar em segurança, estão fragilizados, porque o número
de agentes não é suficiente para garantir a segurança em caso de uma situação de crise.
A medicina das internas é realizada pelos profissionais da unidade prisional e, caso
necessário, são encaminhadas ao SUS. Os servidores possuem o Instituto de Previdência
do Estado de Minas Gerais. A higiene é feita por funcionários e pelas presas.
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Relacionado à segurança, medicina e higiene no ambiente prisional, os três técnicos
entrevistados (APÊNDICE K) responderam - a segurança é feita pelos agentes de segurança,
subordinados ao diretor de segurança e este subordinado ao diretor geral. A medicina é feita
pelo médico e a higiene feita pelos presos que trabalham no serviço de limpeza.

O discurso do sujeito coletivo na questão é

A segurança é feita pelos agentes de segurança. A medicina é feita pelo médico da
unidade e a higiene feita pelos presos que trabalham no serviço de limpeza.
No que diz respeito aos fatores facilitadores da gestão integrada dos grupos dos 16 Aspens
entrevistados (APÊNDICE L) - seis responderam que não sabem; um que não existe e o
restante revelou como fatores facilitadores a responsabilidade com o serviço, comunicação
fácil; reunião, atenção, respeito mútuo, regras de trabalho comuns a todos, integração difusa
com opiniões diversas e um mesmo objetivo, informações, experiências e ideias são
compartilhadas; informações, experiências e ideias compartilhadas, maior percepção do grupo
e do que está acontecendo nas outras áreas, estrutura e organização melhor.
Os fatores dificultadores apontados foram: a dificuldade de entender o trabalho do grupo;
diversidade de regime de trabalho (contratados e efetivos); os contratados ficam inseguros
porque podem ser demitidos, havendo dificuldade na transmissão de conhecimento; grande
circulação de pessoas; conciliação dos problemas pessoais com a grande responsabilidade do
trabalho; integração difusa de opiniões diversas e com um mesmo objetivo; falta de um
relatório mais detalhado; apatia, desrespeito e imaturidade; perfis dos grupos não serem
avaliados de forma individual; mentes fechadas; olhar exclusivamente para sua área e não
respeitar o trabalho do outro.

O discurso do sujeito coletivo nesta questão é:
Os fatores facilitadores são: responsabilidade com o serviço; comunicação fácil;
reunião, atenção, respeito mútuo, regras de trabalho comuns a todos, integração difusa
com opiniões diversas e um mesmo objetivo; informações, experiências e ideias são
compartilhadas; maior percepção do grupo e do que está acontecendo nas outras áreas; e
estrutura e organização melhor.
Os fatores dificultadores são: dificuldade de entender o trabalho do grupo; diversidade
de regime de trabalho (contratados e efetivos); grande circulação de pessoas; conciliar
problemas pessoais com trabalho; integração difusa de opiniões diversas e com um
mesmo objetivo; falta de um relatório mais detalhado; apatia, desrespeito e imaturidade;
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perfis dos grupos não serem avaliados de forma individual; mentes fechadas; olhar
exclusivamente para sua área e não respeitar o trabalho do outro.
No que diz respeito aos fatores facilitadores e dificultadores da gestão integrada dos grupos
relacionado dos cinco gestores entrevistados (APÊNDICE L) - facilitador: é de se poder
contar com pessoas treinadas/gabaritadas/preparadas para o serviço que exercem; domínio do
trabalho, fazem com que as orientações a seu respeito sejam entendida pelos grupos que vão
executá-las; o sentimento de equipe soprepõe a autoridade; reuniões e palestras motivadoras.

Fatores dificultadores são: despreparo e falta de informação e conhecimento para se executar
o serviço; estão nos profissionais que sabem o que é trabalho e da sua importância, porém,
tem dificuldade em aceitá-lo; objetivos totalmente diferentes dos grupos, um pela
ressocialização e outro para manter o cárcere; opiniões divergentes; corporativismo da área de
segurança que entende ser o setor mais importante e, muitas vezes, acha até que não precisa
de mais ninguém dentro da unidade prisional; falta de integração dos diversos grupos ,sendo
que a segurança integra à Inteligência, mas existe discriminação dos servidores da
inteligência; as presas que tem horror de todos funcionários, principalmente da segurança, e se
julgam vítimas do sistema; a área de atendimento que por medo de se impor e pelas
circunstâncias em que trabalham acabam ficando refém da segurança

O discurso do sujeito coletivo dessa questão é:

Os fatores
facilitadores são: ter e poder contar com pessoas
treinadas/gabaritadas/preparadas para o serviço; é se ter o domínio do trabalho;
reuniões e palestras motivadoras; sentimento de equipe.
Os fatos dificultadores são: o despreparo e falta de informação e conhecimento estão
nos profissionais que sabem o que é trabalho e da sua importância, porém. tem
dificuldade em aceitá-lo; objetivos totalmente diferentes, um pela ressocialização e
outro para manter o cárcere; corporativismo da área de segurança; falta de integração
dos diversos grupos, sendo que a segurança integra a Inteligência, mas discrimina os
servidores da Inteligência; as presas que tem horror de todos funcionários,
principalmente da segurança e se julgam vítimas do sistema; área de atendimento que
por medo de se impor e pelas circunstâncias que trabalham acabam ficando refém da
segurança; opiniões divergentes.
No que diz respeito aos fatores facilitadores e dificultadores da gestão integrada dos grupos
relacionado aos três técnicos (APÊNDICE L) - facilitador: vontade do diretor geral é que a
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integração aconteça, pois beneficia tanto o trabalho quanto o seu sucesso na gestão; é o bom
relacionamento que mantenho com todos de um modo geral.

Dificultadores - diretor de segurança que não aceita a integração dos grupos, o POP que
direciona cada classe de funcionário a executar seu trabalho em direções opostas e, por fim, a
pessoalidade, muitos funcionários não têm como prioridade o profissionalismo, sempre
enxergam situações com olhar e ações extremamente pessoais e, ao invés de resolverem uma
situação de serviço, fazem brigas e geram desconfortos entre os colegas; é na falta de espaço
que temos que dividir uma sala para dois profissionais ou melhor, o prédio onde funciona o
nosso setor é minúsculo sem muita condição para desenvolver o trabalho. Tem-se que ficar
pedindo sala a outros setores no caso de realização de reunião de grupo.

O elemento que possibilita e promove certa integração entre os grupos da instituição é a
reunião da Comissão Técnica Classificatória (CTC). Esta Comissão é composta de servidores
de todos os setores da unidade prisional, visa realizar estudos e um plano individual de
ressocialização para todos os presos que chegam a unidade. A cada ano, o preso passa por
nova avaliação de modo a observar se o plano sugerido para ele foi executado, e se não foi,
avalia-se se ists se deveu uma atitude da unidade ou se pela atitude do preso. Embora o
objetivo do PIR é a pessoa privada em liberdade, esta reunião possibilita avaliar onde cada
setor tem colaborado ou prejudicado na realização daquele plano. Com tal avaliação é
possível cada setor compreender como sua atitude pode ser construtiva ou destrutiva,
facilitadora ou dificultadora na realização do trabalho do outro

O discurso do sujeito coletivo da questão é:

O fatores facilitadores são: a vontade do diretor geral é que a integração aconteça; o
bom relacionamento.
Os fatos dificultadores são: o diretor de segurança que não aceita a integração dos
grupos, o POP, as ações extremamente pessoais; e a falta de espaço.

Quanto à interlocução entre as áreas interdisciplinares dentro da unidade prisional dos 16
Aspens entrevistados (APÊNDICE M) - dois responderam que não sabem. Dois declararam
que é boa, e o restante mencionou que é falha, deficiente, seja por dificuldade de
entendimento, deficiente na comunicação, falta de proximidade entre os setores, falta de
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conhecer o todo antes de assumir setores. Necessidade de maior proximidade entre os setores,
presas se sentindo como se estivesse no spa e desrespeitando o ambiente em que vivem,
ineficiente e com muitas falhas; falta de agilidade nas informações, déficit de conscientização
entre as áreas, deve melhorar; maior desafio dentro da unidade, os setores não se entendem,
segurança só enxerga segurança, ressocialização só os seus, administrativo fica neutro e a
inteligência não sabe, nem de longe o ideal.

O discurso do sujeito coletivo nesta questão é:

A interlocução entre as áreas interdisciplinares dentro da unidade prisional é falha,
deficiente, seja por dificuldade de entendimento, deficiente na comunicação, falta de
proximidade entre os setores, falta de conhecer o todo antes de assumir setores.
Necessário maior proximidade entre os setores, presas se sentindo como se estivessem
no spa e desrespeitando o ambiente em que vivem, ineficiente e com muitas falhas; falta
de agilidade nas informações, déficit de conscientização entre as áreas, deve melhorar;
maior desafio dentro da unidade, os setores não se entendem, segurança só enxerga
segurança, ressocialização só os seus, administrativo fica neutro e inteligência não sabe,
nem de longe o ideal.
Quanto à interlocução entre as áreas interdisciplinares dentro da unidade prisional relacionada
aos cinco gestores entrevistados, estes responderam (APÊNDICE M) - o sistema prisional
trabalha com um modelo interdisciplinar que facilita muito a interlocução da equipe. A CTC é
formada por ténicos, diretores e agentes que acompanham e classificam o preso no sentido de
norteá-lo no estudo e no trabalho a partir do momento em que ele ingressa no sistema
prisional. Em algumas áreas percebo que existem mais conflitos, enquanto que outras esta
interlocução flui tranquilamente. Segurança e atendimento em conflitos diários por falta de
comunhão de objetivos. Muito ruim, com fingimentos, fofocas e interesses escusos. Falta
diálogo, comunicação e medo de relatar os fatos que realmente emperram o trabalho por causa
das perseguições podem ser vítimas. As presas, também com seus grupinhos, dificultando os
relacionamentos. De uma forma positiva, tendo em vista que os diversos setores dialogam e
decidem a melhor forma de colocar em prática um projeto, substituí-lo,ou mesmo, cancelar.
Decisões estas que não são tomadas sem a devida ánalise de riscos e benefícios. De forma
positiva, diversos setores dialogam e decidem. Decisões tomadas com ánalise de riscos e
benefícios.

O discurso do sujeito coletivo da questão é:
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Relacionado à interlocução entre as áreas interdisciplinas a CTC é um modelo
interdisciplinar que facilita a relação da equipe. Em algumas áreas percebo que existem
mais conflitos, em outras esta interlocução flui tranquilamente; segurança e atendimento
em conflitos diários por falta de comunhão de objetivos; muito ruim, com fingimentos,
fofocas e interesses escusos. Falta diálogo, comunicação e medo de relatar os fatos que
realmente emperram o trabalho, por causa das perseguições que podem vir a ser vítimas;
as presas, também com seus grupinhos, dificultando os relacionamentos.
Quanto a interlocução entre as áreas interdisciplinares dentro da unidade prisional os três
técnicos entrevistados responderam (APÊNDICE M) - carregada de conceitos e preconceitos,
de crença, num poder por parte dos agentes que conduzem as situações da forma que acham
que devem ser, sem ao mesmo ouvir o profissional que, talvez, esteja envolvido numa
situação; os profissionais, de um modo geral, mantêm um bom entrosamento entre si; a CTC,
esta comissão permite a interlocução entre todas as áreas dentro da unidade, entretanto, sendo
uma unidade prisional, há inteira disposição dos membros das equipes em discutir os caso,
sugerir terapeuticas e dar os encaminhamentos que avaliam necessários.

O discurso do sujeito coletivo da questão é:
Quanto à interloção entre as áreas interdisciplinares dentro da unidade prisional existe
um bom entrosamento e a CTC permite esta interlocução entre todas as áreas.
Quanto ao que pode ser feito para melhorar essa interlocução, os 16 Aspens entrevistados
responderam (APÊNDICE N) - nove declararam que não sabem; o restante mencionou que
todo grupo precisa de uma boa liderança que caminhe junto para que sejam alcançados os
objetivos para o bom desempenho do trabalho; que haja educação e respeito entre ambas as
forças; se não for assim, não há como melhorar nada; atenção aos agentes, diminuir a carga
horária e contratar mais agentes; reuniões periódicas, palestras, comunicação ativa,
dinamismo e promoção da integração social; sempre que houver um novo fato ou situação
deve reunir toda direção para decidir a providência a ser tomada, em seguida, repassar para os
grupos evitando assim especulações; não haver uma hierarquia, e sim, uma interlocução
alinhada; que a comunicação possa ser num mesmo nível, sem repressão, mas com um
diálogo mais aberto e objetivo; discustir situações; trabalhar em prol de um mesmo objetivo,
falando a mesma língua e se respeitando.

O discurso do sujeito coletivo nesta questão é:
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Para melhorar essa interlocução, é necessário que todo grupo tenha de uma boa
liderança que caminhe junto; que haja educação e respeito entre ambas as forças;
atenção aos agentes, diminuir a carga horária e contratar mais agentes; reuniões
periódicas, palestras, comunicação ativa, dinamismo e promoção da integração social;
novo fato ou situação, deve reunir toda direção para decidir a providência a ser tomada,
em seguida, repassar para os grupos evitando assim especulações; não haver uma
hierarquia e sim uma interlocução alinhada, que a comunicação possa ser num mesmo
nível, sem repressão; estimular uma comunicação melhor, reuniões para tomada de
decisões e discutir situações; trabalhar em prol de um mesmo objetivo.
No período em que essa pesquisadora foi gestora, percebeu que as internas não só percebiam
essas disputadas como utilizavam para conseguir determinados objetivos. Elas pediam uma
coisa para o grupo da segurança, se não conseguiam iam para o grupo do atendimento, se a
resposta fosse negativa solicitavam para os gestores, e, as vezes, recebiam várias respostas
diferentes até conseguirem, por exemplo, uma mudança de cela.

Quanto ao que pode ser feito para melhorar essa interlocução, os cinco gestores entrevistados,
responderam (APÊNDICE N) - Os processos já existentes facilitam bem esta interlocução,
mas acredito que mais cursos e especializações seriam de grande valia no sentido de melhorar
esta interlocução; continuar o trabalho que já vem sendo feito, muito diálogo, orientações a
respeito do trabalho de atendimento e ressocialização, orientações a respeito da nova
metodologia de trabalho do Estado, principalmente os funcionários da área de segurança;
dialogo e respeito entre as classes; primeiro é preciso acabar com a diversidade de regimes,
todos os servidores têm que ser oriundos de concurso público; os servidores da área de
atendimento têm que ter treinamento na área de segurança também; e os de segurança
entenderem melhor a área de atendimento e ressocialização; tempo e interesse político para
resolver isso; novas demandas, tendo em vista que, de acordo com a vivência, vão se
aprimorando as relações e ganha-se mais experiência.

O discurso do sujeito coletivo da questão é:

Para melhorar a interlocução é preciso mais cursos e especializações que seriam de
grande valia; muito diálogo, orientações a respeito do trabalho de atendimento e
ressocialização, orientações a respeito da nova metodologia de trabalho do Estado e,
principalmente, os funcionários da área de segurança. Dialogo e respeito entre as
classes; primeiro é preciso acabar com a diversidade de regimes, todos os servidores
têm que ser oriundos de concurso público; área de atendimento tem que ter
treinamento na área de segurança e os da segurança entenderem melhor a área de
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atendimento e ressocialização; e muito tempo e interesse político para discutir isso;
novas demandas, com a vivência, vão se aprimorando as relações e ganha-se mais experiência.
Quanto ao que pode ser feito para melhorar essa interlocução, os três técnicos entrevistados,
responderam (APÊNDICE S) - A Efap deveria proporcionar treinamento das classes
individuais e mistas para que uma possa compreender o trabalho da outra; no momento, não
vejo nenhuma dificuldade de relacionamento entre os profissionais; tornar obrigatório a
participação de todos os setores na reunião de CTC.

O discurso do sujeito coletivo na questão é:

Para melhorar a interlocução é necessário treinamento das classes individuais e mistas;
tornar obrigatório a participação de todos os setores na reunião de CTC.
5.3.2 Entrevistas com presas - Caracterização dos respondentes

Foram entrevistadas 40 presas, das duas Unidades Prisionais, caracterizadas quanto a: idade,
crime praticado e tempo que estão presas (Quadro 3):
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Quadro 3 - Caracterização dos respondentes
(Continua...)
Presas

Idade

Crime praticado

Tempo de prisão

1

31 anos

Tráfico de drogas

5meses

2

24 anos

Roubo

4anos e 7 meses

3

30 anos

Furto

1ano e 6 meses

4

63 anos

Tráfico de drogas

2anos

5

24 anos

Roubo

1ano e 8 meses

6

34 anos

Lesão corporal

6mes e 10 dias

7

32 anos

Roubo

3anos

8

35 anos

Tráfico de drogas

11meses

9

24 anos

3anos e 5 meses

10

31 anos

11

52 anos

Tráfico de drogas
Tráfico de drogas e associação para
tráfico
Tráfico de drogas

12

58 anos

Tráfico de drogas

11anos e 5meses

13

30 anos

Homicídio

2anos e 6 meses

14

32 anos

Tráfico de drogas

4anos e 5 meses

15

52 anos

Tráfico de drogas

4anos e 4 meses

16

47 anos

Tráfico de drogas

6meses

17

38 anos

Tráfico de drogas

2anos e 8 meses

18

19 anos

Homicídio

2meses

19

23 anos

4meses

20

23 anos

21

31 anos

Homicídio
Tráfico de drogas e porte de arma de fogo
de uso permitido
Tráfico de drogas

22

26 anos

Tráfico de drogas

2anos e 8 meses

23

27 anos

Tráfico de drogas

3anos e 9meses

24

28 anos

Roubo e extorsão

3anos e 2meses

25

20 anos

Roubo

1ano e 9 meses

26

34 anos

Homicídio

2anos e 3 meses

27

34 anos

Roubo

2anos e 7 meses

28

44 anos

Furto

1ano e 3 meses

29

27 anos

Roubo

2anos e 6meses

30

41 anos

Tráfico de drogas

10meses

31

33 anos

Tráfico de drogas

11meses

32

39 anos

Homicídio

1ano e 2meses

33

38 anos

Tráfico de drogas

4anos e 2meses

34

24 anos

Tráfico de drogas

5 meses

35

25 anos

Tráfico de drogas

5 meses

36

30 anos

Tráfico de drogas

7 meses

2anos e 4 meses
9anos

2anos e 8 meses
3anos e 8meses
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Quadro 3 - Caracterização dos respondentes
(Conclusão)
Presas

Idade

Crime praticado

Tempo de prisão

37

46 anos

Tráfico de drogas

2 anos e 11 meses

38

42 anos

Tráfico de drogas

3 anos e 4 meses

39

19 anos

Tráfico de drogas

8 meses

40
36 anos Homicídio
Fonte: Dados da pesquisa

6 anos e 4 mesesb

Das 40 presas entrevistadas, no que se refere à faixa etária, 26 têm idade superior ou igual a
30 anos, sendo que destas quatro têm mais de 50 anos; e 14, menos de 30 anos, sendo que
destas duas têm menos de 20 anos.
Quanto ao tipo de crime, 24 estão presas por tráfico de drogas; seis, por homicídio; uma, por
lesão corporal; e nove, por crimes contra o patrimônio
Quanto ao tempo de prisão, 12 possuem menos que um ano de prisão; seis, entre um a dois
anos de prisão; 10, entre dois a três anos; cinco, entre três a quatro anos; quatro, entre quatro a
cinco anos; duas têm mais de cinco anos; e uma, mais que 10 anos.

5.3.3 Apresentação dos resultados das presas referente aos diversos tipos de relacionamento

Nos resultados, apresentam-se expressões-chave e a ideia central das respostas, que estão
tratadas com base no Discurso do Sujeito Coletivo.

Em relação ao relacionamento de presas com presas (APÊNDICE O) - no levantamento das
respostas apurou-se-se que 28 presas consideram o relacionamento entre elas difícil, em razão
de: humilhações, brigas, dificuldades de convivência e falsidades; divisão das presas em
grupos, havendo respeito apenas entre aqueles grupos e o restante parecendo selvagem;
agitado e conturbado, com brigas sem motivo ou porque o consideram mais ou menos; às
vezes, têm respeito, outras, não, dependendo de um conjunto de coisas, como
comportamentos agressivo de algumas, compreensivo de outras, ou, ainda, por considerem os
desentendimentos normais, reconhecendo que, por não se conhecerem e terem que conviver
no mesmo ambiente, os conflitos são normais; 12 presas consideram o relacionamento
tranquilo e com respeito, uma delas chegando a dizer que achava que era um "fuzuê", mas que
ninguém mexe com ela; consideram bom, na medida do possível, dizendo que uma está
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sempre procurando ajudar a outra, funcionando, às vezes, como psicóloga; cada um tem que
procurar conviver da melhor maneira possível, é preciso ouvir e ficar calada para evitar
problema; uma reconhece que aquele setor era bom, pois no mesmo local em outro setor já
havia apanhado, havendo, até quem achasse o relacionamento prestativo.

Então, o discurso do sujeito coletivo dessa questão é:

O relacionamento entre nós é difícil, seja devido a humilhações, brigas, dificuldades de
convivência, falsidades; divisão das presas em grupos, havendo respeito apenas entre
aqueles grupos e o restante parecendo selvagem; é ainda agitado e conturbado, com
brigas sem motivo; o relacionamento depende de um conjunto de coisas, como
comportamentos agressivo de algumas e compreensivo de outras; entendo que os
desentendimentos são normais, reconhecendo que, por não se conhecerem e terem que
conviver no mesmo ambiente, os conflitos são normais. Pode até ser difícil para
algumas, mas ninguém mexe comigo; entendo bom, na medida do possível; uma está
sempre procurando ajudar a outra, funcionando, às vezes, como psicóloga; cada um tem
que procurar conviver da melhor maneira possível; é preciso ouvir e ficar calada, para
evitar problema.
Em relação ao relacionamento de funcionários com funcionários, na visão das presas
(APÊNDICE P) - a análise do relacionamento de funcionários com funcionários revela que 17
acham que o relacionamento é difícil, seja por disputas para saber quem manda mais, 'uma
tentando engolir a outra", competições, rixas, brigas na presença das presas, problemas
pessoais levados para dentro do serviço, causando fofocas, falta de respeito e perseguições; 15
acham que o relacionamento dos funcionários entre eles é bom e oito não sabem dizer, seja
porque não percebem, seja porque não se interessam.

Então, o discurso do sujeito coletivo dessa questão é:

O relacionamento de funcionários com funcionários é difícil, seja por disputas para
saber quem manda mais, uma tentando engolir a outra, competições, rixas, brigas na
presença das presas, problemas pessoais levados para dentro do serviço causando focas,
falta de respeito e perseguições. O relacionamento de funcionários com funcionários
relacionamento dos funcionários entre eles é bom.
Em relação ao relacionamento funcionários versus administração (APÊNDICE Q) - apurou-se
que 20 não sabem dizer, não percebem; 10 acham o relacionamento bom ou muito bom; e 10
acham o relacionamento difícil, seja por falsidades, fofocas, fingimento, pessoalidade no
tratamento com "massagem ao ego" das diretoras, falsidade e muita "puchação de saco".
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O discurso do sujeito coletivo nesta questão é:
O relacionamento entre funcionários e administração é bom ou muito bom. O
relacionamento entre funcionários e administração é difícil, seja por falsidades, fofocas,
fingimento, pessoalidade no tratamento com "massagem ao ego" das diretoras, falsidade
e muita "puchação de saco".
Em relação ao relacionamento entre funcionários e presas (APÊNDICE R) - apurou-se que 21
acham o relacionamento bom, cordial e com respeito; 19 acham o relacionamento ruim,
dizendo que alguns agentes gostam de humilhar, tratam as presas como bicho e impõem
autoridade; alguns funcionários não têm estrutura para lidar com os problemas internos,
funcionários "testam" o psicológico das presas e outros agentes não sabem trabalhar e tratam
as presas com falta de respeito.

O discurso do sujeito coletivo nesta questão é

O relacionamento entre funcionários e presas é bom, cordial e com respeito, o
relacionamento entre funcionários e presas é ruim; alguns agentes gostam de humilhar,
tratam as presas como bicho e impõem autoridade; alguns funcionários não têm
estrutura para lidar com os problemas internos; funcionários "testam o psicológico das
presas", outros agentes não sabem trabalhar e tratam as presas com falta de respeito.
No que se refere a influência dos diversos tipos de relacionamento na socialização das presas
na visão destas (APÊNDICE S) - apurou-se que 36 acham que influencia, sendo que 14
acham que influencia de forma positiva, devido aos conselhos positivos que recebem; o fato
de ser bem tratada ajuda a mudar; aprende a conviver com as pessoas; os relacionamentos
ensinam, amadurecem e corrigem; conscientização do seu papel na cadeia e na sociedade;
aprende a respeitar horários; nove acham que influencia de forma negativa; os castigos que
recebem por qualquer motivo prejudicam a execução da pena; a perseguição e a falta de
respeito dos agentes causam ódio, revolta e com pensamentos de vingança contra os
funcionários; o fato de todas se verem como amigas pode levar ao crime quando sair da
cadeia; aprendeu muita coisa errada na cadeia; sete acham que influencia, mas não declinam
se para o bem ou mal; e seis entendem que tanto pode ajudar como atrapalhar; leva a tratar as
pessoas do jeito que é tratada; independente do tratamento, as presas têm que querer mudar;
uma ainda não sabe dizer; quatro acham que não tem influência; uma acha que não a atinge
("não faço conta"); uma acha que o processo de mudança é interno, e uma acha que, mesmo
com as agentes não querendo, a mudança é interna.
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Então, o discurso do sujeito coletivo nesta questão é
A Influência dos diversos tipos de relacionamento na socialização das presas existe de
forma positiva, devido aos conselhos positivos que recebem; devido a ser bem tratada
ajuda a mudar; aprende a conviver com as pessoas; os relacionamentos ensinam,
amadurecem e corrigem; ocorre a conscientização do seu papel na cadeia e na
sociedade; aprende a respeitar horários.
A Influência dos diversos tipos de relacionamento na socialização das presas existe de
forma negativa; os castigos que recebemos por qualquer motivo prejudica a execução da
pena; a perseguição e falta de respeito dos agentes causa ódio, revolta e com
pensamentos de vingança contra os funcionários (somando-se ao fato de todas se verem
como amigas, pode levar ao crime quando sair da cadeia); aprende-se muita coisa errada
na cadeia. Dependendo da pessoa, esses relacionamentos podem ajudar ou atrapalhar
(depende de cada um); a mudança é um processo interno.

5.4 Discussão dos resultados

Neste capítulo, realiza-se a discussão dos resultados encontrados na pesquisa, em confronto
com os objetivos propostos e o referencial teórico apresentado, iniciando-se pelos objetivos
específicos.
Quanto ao objetivo "Identificar os principais grupos a serem gerenciados e suas características
em uma unidade prisional; percebeu-se que os Agentes de Segurança penitenciária percebem
todos os servidores de uma maneira geral, a maioria dos gestores percebem os servidores e as
presas, e os técnicos percebem todos funcionários e presas.

No que se refere às características de cada setor a maioria dos agentes de segurança
penitenciária entrevistados não consegue caracterizar seu trabalho sem falar da características
do ambiente de trabalho das presas, vendo como uma fábrica, local de resolver demandas
rápidas e de conduzí-las nos vários locais da Unidade, sem caracterizar a função em si. A
profissão em si dos Agentes de Segurança Penitenciária não foi detalhada, com a
uniformização, a hierarquia, pouco se falou. O restante dos servidores caracteriza suas
carreiras de acordo com o que exercem.

Segundo Crawford (1994), o conhecimento é difundível e se autorreproduz. À medida que é
aplicado, aumenta e expande-se. Becker, Huselid e Ulrich (2001) afirmam que, para que o

84

Recursos Humanos crie valor, a empresa precisa estruturar cada elemento de seu sistema de
RH.

Quanto ao objetivo "Identificar os desafios mais encontrados no gerenciamento de cada grupo
(como se dá o gerenciamento). Verificou-se, inicialmente, no que se refere ao gerenciamento
das pessoas, que a maioria dos gestores e agentes de segurança entrevistados não vê
facilidades no relacionamento entre as pessoas, apenas dificuldades. Apontaram a falta de
comunicação, compreensão, respeito, tolerância e pessoalidade, desvio de conduta, conflito de
interesses, desinteresse, competitividade, grupos com objetivos diferentes, temperamentos,
falta de bons gestores, conflito moral e dificuldades de adaptação à hierarquia. Dos técnicos
apenas um vê dificuldades nas relações de amizade, o que leva a decisões com base nesse
vínculo.

Quando se fala no gerenciamento de cada grupo, surgiram muitas dificuldades, e algumas
facilidades, que quando citadas a maioria utilizou a conjunção subordinada temporal quando,
para falar dessas facilidades, dando a impressão de que elas realmente não existem, por
exemplo: "quando consegue trabalhar com confiança e segurança". Então, não é uma situação
que ocorra com frequência. Ou seja, mesmo as facilitades citadas apresentam um certo grau
de abstração.

Rondeau (1996) alega que há conflito quando um grupo ve no outro obstáculo. Percebe-se
isso todo o tempo com a formação de grupos com objetivos diferenciados e pessoas em
conflito querendo exercer sua função da melhor maneira, sem pensar no todo. Pickering
(2002) afirma que "conflito é meramente a existência de opiniões divergentes ou
incompatíveis".

O relacionamento entre as presas, de forma geral, é difícil, com muitos conflitos. Não tem
uma constância. Depende de uma soma de fatores, como: culturas diferentes, tendo que
conviver no mesmo ambiente, falta de companheirismo e de amizade, humilhações,
comportamento agressivo, formação de grupos, etc.

Explica Foucault (1977):
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A necessidade de uma classificação paralela dos crimes e dos castigos e a necessidade
de uma individualização das penas, em conformidade com as características singulares
de cada criminoso. Essa individualização vai representar um peso muito grande em toda
a história do direito penal moderno; ai está sua fundamentação [...] mas do ponto de
vista de uma economia do poder de punir, e das técnicas através das quais se pretende
por em circulação, em todo o corpo social, sinais de punição exatamente ajustados [...]
A individualização aparece como o objetivo derradeiro de um código bem adaptado
(Foucault, 1977, p. 90).
As presas também percebem o relacionamento dos funcionários como difícil: disputas
internas pelo poder, brigas, problemas pessoais misturados com serviço, pessoalidade das
relações, fofoca, falta de respeito e perseguições.

No se refere ao relacionamento dos funcionários com as presas, a maioria acha o
relacionamento bom, de maneira geral, cordial e com respeito. Entretanto, é uma maioria
relativa, uma vez que 19 acham o relacionamento ruim. Então, pelo menos em algum setor, o
diálogo e a conscientização começam a fazer efeito, mas as dificuldades persistem.
Nesse sentido, Goffman (2010):

Embora haja necessidade de certa comunicação entre os internados e a equipe de
guarda, uma das funções do guarda é controle da comunicação entre os internados e os
níveis mais elevados da equipe dirigente. Há restrições também à transmissão de
informações, sobretudo informação quanto aos planos dos dirigentes para os
internados.Desenvolvem-se dois mundos sociais e culturais diferentes, que caminham
juntos com pontos de contato oficial, mas com pouca interpenetração (Goffman, 2010,
p. 22)
Dutra (2002, p. 42) afirma que "deve haver um desenvolvimento mútuo entre as pessoas e as
empresas, gerando satisfação para ambas as partes", isto significa nesse contexto melhorar o
relacionamento entre servidores, gestores e presas.

McIntyre (2007) sustenta que a eficácia de uma equipe não depende apenas do desempenho
individual dos seus elementos, mas, igualmente, da estreita colaboração entre os membros, do
grau de entreajuda existente e da capacidade dessa equipa para tolerar pontos de vista
divergentes, isto é, o conflito. Percebeu-se que não existe consenso em nenhum dos grupos
gerenciados. Tanto as internas quanto os servidores não chegam a um acordo entre si nem
com o outro grupo.
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Goffman (2010) define instituição total como um local de residência e trabalho, onde um
grande número de indivíduos encontra-se em situação semelhante, separados da sociedade
mais ampla por considerável período de tempo. Percebeu-se isso nitidamente ao fazer a
entrevista com um grupo de presas que queriam falar alguma coisa, mas olhavam para o
servidor que ficava do lado e falavam outra, dando a entender pelos gestos e olhares que
aquilo era diferente da maneira apresentada.

Goffman (2010) também deixa claro que uma das funções do guarda é controlar a
comunicação entre os internados, acrescentando que há restrições também à transmissão de
informações.

Quando se fala em influência dos diversos tipos de relacionamento na ressocialização,
percebe-se que, para as presas, que existe claramente uma influência, mas apenas pequena
parte acha que a influência é positiva, citando a convivência e a disciplina como fatores de
amadurecimento. Outras, poucas dizem que a influencia é negativa, que a pessoa pode piorar
em consequência de revolta pelo tratamento recebido dos funcionários ou das amizades que
fazem umas com as outras e que pode retorná-las para o cárcere quando saírem. O que fica
claro é que o momento de aprisionamento ajuda a aprender a conviver com outras pessoas,
pois são forçadas a conviver com pessoas totalmente diferentes. As que alegam que não têm
problema justificam por questão pessoal, como bom comportamento, capacidade de ficar
calado e não se envolver.

Foucault (1977) sustenta que o poder de disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se
apropriar e de retirar, tem como função maior "adestrar". Percebeu-se isso ao perguntar sobre
relacionamentos, quando muitas falaram sobre bom comportamento e capacidade de ficar
calada. Outro fator dificultador é que as presas têm que obedecer a todo e qualquer
funcionário, sob pena de sofrer comunicação. Goffman (2010) confirma esse fato. Qualquer
pessoa da classe dirigente tem direito de exigir disciplina a qualquer pessoa da classe de
internados, o que aumenta nitidamente a possibilidade de sanção.

Ao falar-se em gestão dos servidores, o relacionamento entre estes também não é fácil. As
dificuldades relatadas dão uma ideia das dificuldades, como: problemas na administração de
horários, falta de planejamento, de entrosamento, de escuta do outro, de respeito, de
entendimento do que seja equipe e de bons gestores e que estes trabalhem junto com os
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grupos, comunicações distorcidas, vaidades, diversidade de regimes efetivos e contratados,
falta de recursos, falta de acomodações apropriadas, despreparo de funcionários, falta de
motivação, falta de profissionalismo, diversidade de regimes na admissão, objetivos
dissociados dos grupos, sendo que a Segurança quer apenas fazer treinamentos com o uso de
armas e bombas, e o Atendimento e Ressocialização não percebe, muitas vezes, os riscos que
podem correr no ambiente prisional; a Inteligência acha que precisa apenas vigiar os inimigos;
os administrativos querem ficar alheios aos conflitos; e as presas se julgam detentoras de
todos os direitos, mas são massacradas o tempo todo pela Segurança.

Ao se falar em gestão de pessoas no Sistema Prisional, está-se falando de uma função pública.
O Estado, ao realizar a função administrativa, submete-se a um regime jurídico próprio, que
lhe impõe restrições e assegura prerrogativas nos termos da Constituição Federal/88. A
diversidade de regimes com servidores efetivos e contratados com contratos temporários que
duram anos e anos é outro fator dificultador da gestão. Na minha percecpção, enquanto
gestora, esse era um dos fatos complicadores. Isto torna a gestão difícil, pois os servidores
efetivos sentem-se superiores aos contratados, sendo necessário ser firme para ajudar igualar a
situação.
As internas percebem claramente a dificuldade de relacionamento entre os funcionários, citando que o
relacionamento é dificil devido às disputas de poder, aos problemas pessoais, às fofocas, à falta

de respeito e perseguições. E elas não estão erradas, pois percebe-se que a falta de uma
posição definida, de uma carreira para os funcionários poderem crescer conduzem para
disputas internas na tentativa de conseguir cargos mais elevados, poder emelhores salários;
mesmo aqueles que já possuíam cargos tinha medo de outros se sobressaírem e, por isso,
causavam brigas internas com seus pares, tornando o ambiente de trabalho muito difícil. O
grupo militarizado acha que tem direito a todos os cargos e o grupo da ressocialização fica
acomodado.
De acordo com Meirelles (2005, p. 87), "o administrador público esta, em toda sua atividade
funcional, sujeita aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar,
civil e criminal, conforme o caso".
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Os cargos de direção devem ser uma evolução da carreira. O agente penitenciário tem que
progredir para diretor de segurança, psicólogos, assistentes sociais, etc, têm que progredir
para diretor de atendimento e ressocialização, funcionários administrativos para diretor
administrativo.

Para trabalhar a gestão, é necessário deixar claro o que se espera das pessoas. Deve haver:
planejamento e dimensionamento do quadro e da massa salarial da empresa e/ou negócio;
definição das necessidades e das políticas de movimentação de pessoas; posicionamento em
relação ao mercado de trabalho; políticas e práticas salarias; desenho e gestão de carreiras;
processos de avaliação e orientação de pessoas; e definição das ações e sistema de gestão do
desenvolvimento da empresa e das pessoas (Dutra, 2002, p. 68).

Quanto ao objetivo "Verificar de que forma cada grupo é inserido na unidade (socialização,
treinamento, análise de perfil)", a maioria, apesar de usar palavras diferentes, sabem definir
como se dá a entrada da unidade prisional. Grande parte falou da admissão das presas na
Unidade Prisional, sem falar da sua admissão. No que se refere à socialização, a maioria
respondeu que acontece no contato com funcionários e nas trocas experiências.

Dos 24 servidores entrevistados, 16 da área de Segurança e os demais das outras áreas, a
grande maioria tem idade superior a 30 anos e é do sexo feminino. A grande maioria também
possui curso superior completo ou incompleto.

Quanto ao tempo de serviço, a maioria possui mais de cinco anos de serviço, sendo que seis
com 10 anos ou mais de serviço.

No que se refere ao perfil das 40 presas entrevistadas, no que se refere à faixa etária, 26 têm
idade superior ou igual a 30 anos, sendo que destas quatro são maiores de 50 anos; e 14
possuem idade inferior que 30 anos, sendo que destas duas possuem idade inferior a 20 anos.

Quanto ao tipo de crime, apurou-se que a grande maioria tem envolvimento com o tráfico de
drogas, seguindo-se por crimes contra o patrimônio. O tempo de prisão da maioria, de forma
geral, é pequeno.
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No que se refere à avaliação dos servidores, a maioria dos entrevistados, de forma direta ou
indireta, respondeu que a avaliação se dá por meio da avaliação de desempenho, mesmo
quando citaram aspectos que são avaliados na avaliação de desempenho sem citar a palavra
em si.

Quanto às necessidades de treinamento, a maioria respondeu que os levantamentos são feitos
no dia a dia, com as dificuldades encontradas nos procedimentos necessários para o exercício
da profissão, pela Secretaria ou pelos gestores. Percebe-se a necessidade de cursos tanto na
área de segurança quanto em atendimento e ressocialização, visando maior integração dos
grupos.

Quanto a segurança, medicina e higiene no ambiente prisional, o grupo dos gestores foi o que
respondeu de maneira mais completa, pois falaram das internas e dos servidores.

Verifica-se que os diversos grupos são integrados da mesma maneira, exceto as presas, que
são obrigadas a permanecer no ambiente por terem cometido algum tipo de crime.

Quanto ao quarto objetivo "Verificar quais são os principais fatores facilitadores e
dificultadores da gestão integrada dos grupos", a conclusão é que existem mais fatores
dificultadores que facilitadores. Citados pelos agentes de segurança e os gestores temos:
dificuldade de entender o trabalho do grupo; diversidade de regime de trabalho (contratados e
efetivos); grande circulação de pessoas; conciliar problemas pessoais com trabalho; falta de
relatório mais detalhado e de regras comum; avaliação individual.

Continua o relato das dificuldades: resistência e mentes fechadas; falta de estrutura e
organização; despreparo, falta de informação e de conhecimento para executar o serviço; falta
de aceitação do trabalho; diretor de segurança que não aceita a integração; procedimento
operacional padrão (POP) e pessoalidade no trabalho, corporativismo da área de Segurança,
que entende ser o setor mais importante e, muitas vezes, acha até que não precisa de mais
ninguém dentro da Unidade Prisional; falta de integração dos diversos grupos, sendo que a
Segurança integra a Inteligência, e esta discrimina os servidores da Inteligência. As presas que
têm horror de todos funcionários, principalmente os da Segurança, e se julgam vítimas do
sistema. A área de Atendimento, que, por medo de se impor e pelas circunstâncias em que
trabalham, acaba ficando refém da segurança.
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Entretanto, o grupo de técnicos menciona poucas dificuldades, apesar de ser nesse grupo que
mencionou-se um claro exemplo prático: "...quando, por exemplo, um diretor de segurança
dificulta o oferecimento de certo número de agentes a fim de que os presos possam ser
atendidos no setor, ou não oferece o número de agentes para que o setor possa atender à
demanda de atendimento, gera prejuízo no trabalho e insatisfação dos servidores"; quando
outros setores agem na contramão do nosso trabalho e têm uma visão melhor do trabalho
realizado.

Para Rondeau (1996), caso a sobrevivência da organização depende da colaboração de todos
os membros para o objetivo único, o conflito só pode destruir, é preciso eliminá-lo.

O sistema prisional lida, de um lado, com pessoas soltas e, de outro, com pessoas
aprisionadas, submetidas a todo e qualquer funcionário que ali transite. Além disso, lida com
mais de uma força antagônica na gestão das pessoas aprisionadas: a força de segurança,
preocupada com o delinquente; os técnicos, preocupados com o ser humano ali aprisionado,
necessitando do resgate da cidadania; e serviço de inteligência, preocupado com a probidade
dos servidores e com os grupos organizados de criminosos no mesmo espaço.

Explica McIntyre (2007):
A eficácia de uma equipe não depende apenas do desempenho individual dos seus
elementos, mas igualmente da estreita colaboração entre os membros, do grau de
entreajuda existente, da capacidade dessa equipe para tolerar pontos de vista
divergentes, isto é, o conflito. O conflito afecta o desempenho da equipe a vários níveis,
quer pelo lado positivo quer pelo negativo (McIntyre, 2007, p. 295) .

Segundo Becker, Huselid e Ulrich (2001, p. 15), acrescentam "em síntese, para que RH crie
valor, a empresa precisa estruturar cada elemento de seu sistema de RH de maneira que
implacavelmente, enfatize, respalde e reforce uma força de trabalho de alto desempenho. Os
problemas de hoje decorrem das 'soluções' de ontem".

É necessário discutir e estruturar para melhorar o ambiente de trabalho, valorizar os diversos
setores, principalmente a área de Atendimento e Ressocialização, caso esse seja realmente um
objetivo firme do Estado.
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Os funcionários da equipe de segurança de um lado, preocupados com a punição, e os da
equipe de atendimento e ressocialização, de outro, preocupados com a ressocialização, geram
vários conflitos e, pelas respostas obtidas, percebeu-se dificuldades de relacionamento no
trabalho dos gestores bem como com os Aspens e os técnicos entendendo que tudo está ótimo.
Nesse sentido, Pickering (2002, p. 2) sustenta que "conflito é meramente a existência de
opiniões divergentes ou incompatíveis". Então, necessariamente não quer dizer aqui que
exista hostilidade entre esses grupos. Entretanto, a hostilidade pode vir a fazer parte de
situações pontuais

As internas também falaram das humilhações que sofrem por parte dos funcionários, da falta
de estrutura para lidar com os problemas e da falta de respeito com que são tratadas.

Este conflito não se resolve sozinho. Ignorá-lo ou negá-lo tende a torná-lo cada vez mais sério
e de difícil solução. Pugh e Hichson (2004) esclarecem:
Enquanto houver gerenciamento haverá problema de como gerenciar melhor. De uma
certa forma, as tentativas de respostas a esta questão serão tão numerosas quanto os
próprios gerentes, já que cada um terá uma abordagem individual para o problema.
Entretanto em algum momento, haverá elementos recorrentes no pensamento e na
prática dos gestores (Pugh & Hichson, 2004, p. 100).
Gestão estratégica de pessoas, segundo Dutra (2002, p. 67 ), é “um processo estruturado de
interação de pessoas, as quais mantêm algum tipo de relação de trabalho com a empresa, entre
si e com a organização e/ou negócio de forma a construir um projeto coletivo de
desenvolvimento”.

Ao se indagar o que poderia ser feito para melhorar, apurou-se que é necessário ter boa
liderança e que caminhem juntos para alcançar os objetivos; educação e respeito entre as
áreas; aumentar o número de agentes e diminuir a carga horária; reuniões periódicas,
palestras; comunicação da tomada de decisões quando ocorrer fato novo; acabar com a
hierarquia e a repressão; diálogo; trabalhar em prol de um mesmo objetivo; integração social;
mais cursos e especializações, acabar com a diversidade de regimes, todos os servidores têm
que ser oriundos de concurso público; treinamento das classes individuais e mistas, os
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servidores da área de atendimento devem ser treinados na área de segurança, participação
obrigatória na CTC e muito tempo e interesse político para resolver.

Segundo Dutra (2002), a capacidade de resposta da empresa está relacionada a seu patrimônio
de conhecimentos. São as pessoas que implementam a estratégia, e estas estão identificando
os problemas. É preciso discuti-los e tentar implementar mudanças. Gestão de pessoas é
administrar, é organizar, e isso envolve discussão e decisões.

Fleury e Fleury (1999, p. 38) argumentam que o "processo de aprendizagem é permanente".
Para Ulrich (2000), o RH não se transforma por si próprio. Os principais responsáveis pela
transformação deste setor “é o presidente e todos gerentes”. Então, é necessário ter
conscientização da existência dos problemas pelos gestores e implementar ações no sentido de
resolvê-los.

Quanto ao objetivo geral, "Analisar os principais fatores afetos à gestão de pessoas em uma
unidade prisional" percebeu-se que o trabalho é intenso. Inicialmente, existem dois grupos
grandes aprisionados e servidores. Entre estes e os aprisionados existem problemas de
relacionamento, conflitos de toda espécie, grupos e grupinhos. Entre os servidores, existem
dois grandes grupos: Segurança e Atendimento e Ressocialização. Eles se digladiam o tempo
todo no exercício da sua função. Aparentemente, entram em choque no momento da
execução. É necessário implementar várias ações para solucionar o problema. Os grupos
Inteligência e Administrativo estão no meio do conflito pendendo, cada hora para um lado.

Segundo Dutra (2002), o planejamento do quadro de pessoas é essencial para a gestão do
movimento.

Ulrich ( 1998 ) assevera que visando criar valor e obter resultados é necessário manter o foco
na definição de metas, as quais garantem os resultados de seu trabalho. A partir do momento
que as metas são definidas é que estipulam-se papeis e atividades.

Cada grupo formado no trabalho tem sua cultura. De acordo com Tavares (2010, p. 84),
"cultura, em termos gerais, abrange as normas do grupo ou formas tradicionais de
comportamento que as pessoas vão desenvolvendo ao longo do tempo".
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Essa cultura pode favorecer ou bloquear mudanças e diz respeito aos valores implícitos
compartilhados entre os grupos (Tavares, 2010). O aprendizado organizacional não é
difundido. Não se veem publicações com experiências dos gestores prisionais. As pessoas
chegam mesmo a ter medo de falar o que foi relatado no processo de coleta de dados, com a
dificuldade em conseguir as entrevistas.

Sardi (2007, p. 70) define que "estratégia é a mobilização de recursos visando a atingir
objetivos de longo prazo; e, planejamento estratégico é a maneira pela qual uma organização
pretende aplicar determinada estratégia para alcançar os objetivos proposto, sendo articulação
entre objetivo e estratégia".

Nestes termos, Fleury e Fleury (1999), argumentam:
A organização, situada em um ambiente institucional, define a sua estratégia e as
competências necessárias para implementá-la num processo de aprendizagem
permanente. Não existe uma ordem de precedência neste processo, mas antes um círculo
virtuoso, em que uma alimenta a outra através do processo de aprendizagem (Fleury &
Fleury, 1999, p. 38).
Ao falar em ações, está-se falando de políticas públicas no setor, e isso envolve vontade
política. De acordo com Trosa (2001), a seara pública é muito complexa e, portanto, difícil de
se definir as prioridades. Pretende-se investir em ressocialização e valorizar a carreira de
agente de segurança penitenciário, algo meio contraditório.

De acordo com Pagés et al., (1987, p. 98), "as políticas de recursos humanos são práticas
ideológicas". Como se trata de setor público que trabalha com gestão por resultados, faz
necessário implementar políticas públicas no sentido de saber se realmente a função da pena
ressocializar vai ser cumprida e como isso vai ser feito (Trosa, 2001). É necessário
implementar medidas para conscientizar os agentes de segurança penitenciário da importância
do Setor de Atendimento e Ressocialização, assim como difundir conhecimento (Crawford,
1994). Ao trabalhar a gestão, é necessário deixar claro o que se espera das pessoas, mas isso
não foi visto nas respostas.

Segundo Tavares (2010, p. 78), "poucos responsáveis pela condução de um processo de
mudança organizacional que se empenham em identificar e avaliar a origem da resistência a
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mesma e buscar uma solução", e necessário tentar, pelo menos, integrar esses grupos, para
que o trabalho possa ser positivo.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 1º, cita "[...] proporcionar condições para a harmônica
integração social do condenado e do internado", a tão falada ressocialização (Lei 7.210/84).
Em 1984, o legislador, provavelmente, não previu que em 2015 muitos teriam dúvidas se
"cadeia é local de ressocialização" e as pessoas que trabalham neste mister viveriam tantos
conflitos entre segurança de um lado e atendimento e ressocialização do outro. Eliminou-se
em Minas Gerais a guarda dos presos dos policiais militares e, posteriormente, dos policiais
civis. Agora, criaram-se os agentes de segurança penitenciária, que, paulatinamente estão se
armando, uniformizando e lutando pelo reconhecimento de serem chamados de "polícia
penal". Então, será esse o caminho da ressocialização?

Segundo Townley (2001, p. 118), pode-se definir a "administração de recursos humanos
como uma caixa preta de produção, onde os insumos organizacionais - empregados - são
selecionados, avaliados, treinados, desenvolvidos e remunerados para gerar o resultado
requerido de trabalho". Percebeu-se as dificuldades enormes apontadas pelos servidores,
faltando estudos e investimentos para solucionar ou tentar uma aproximação entre os grupos.

É necessário um planejamento estratégico para tal mister. Segundo Dutra (2002), deve-se
compreender o mercado como

[...] um espaço de negociação e troca, em que, de um lado, temos alguém oferecendo
seu talento e sua capacidade, com necessidades sociais, psicológicas e físicas a serem
satisfeitas e de outro uma organização que necessita desse talento e dessa capacidade, e
que está disposta a oferecer as condições para satisfação das necessidades e expectativas
das pessoas... E ainda compreender o mercado como constituído não só pelas
oportunidades de trabalho oferecidas pelas organizações, mas também pelos espaços
criados pelas próprias pessoas e pela dinâmica do próprio mercado (Dutra, 2002, p. 70).
O mercado, neste caso, é o trabalho em si: as necessidades de implementação das leis e
normas, o processo de punição e ressocialização.

Sobre a interlocução entre as áreas interdisciplinares, foi declarado novamente, destoando dos
técnicos pelos agentes de segurança e pelos gestores que é falha, deficiente, seja por
dificuldade de entendimento, deficiência na comunicação, falta de proximidade entre os
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setores, falta de respeito, de conscientização, preconceitos, conflitos, fingimentos, fofocas e
interesses escusos, medo de relatar os fatos que realmente emperram o trabalho, por causa das
perseguições de que podem vir a ser vítimas. As presas, também, com seus grupinhos
dificultam os relacionamentos.

Os técnicos mencionam o ótimo entrosamento, principalmente devido a CTC. A questão
principal percebida quando exercia a função de gestora foi a forte hierarquia do grupo de
segurança, o uniforme, os equipamentos que criam como uma barreira, e os deixam
preparados para prender e conter o criminoso, e os técnicos, prontos para acolher o futuro
cidadão. Com a disposição de trabalho, vendo o ser humano necessitado de acolhimento,
conciliar é a função dos gestores e é conseguido com muito esforço e desagradando vários
servidores.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral deste trabalho foi analisar os principais fatores afetos à gestão integrada de
pessoas em uma unidade prisional. Considera-se que o objetivo da pesquisa foi alcançado,
apesar das dificuldades encontradas para a realização das entrevistas. Em função da natureza
do trabalho e das Instituições houve dificuldades para a sua realização e acesso presencial a
diversos respondentes. Assim optou-se por enviar os questionários por e-mail. Neste sentido,
a não possibilidade de controle das respostas permitiu que alguns questionários retornassem
incompletos e por consequência descartados. Mesmo presencialmente observou-se resistência
de alguns em participarem da pesquisa, o que foi respeitado.

A maior dificuldade foi encontrada com o grupo dos técnicos.

As entrevistas das internas foram feitas pessoalmente com suporte em um roteiro previamente
estabelecido. Durante as entrevistas percebeu-se que algumas detentas queriam falar mais
alguma coisa. Elas olhavam para o lado, viam o funcionário, olhavam para a entrevistadora e
acabavam respondendo o mínimo possível. Algumas respostas foram curtas. Quando eram
solicitadas para esclarecer suas respostas, davam a entender que não sabiam ou não podiam
falar o que queriam.

Quanto aos resultados, verificou-se que o relacionamento com as presas vem tendo uma
melhora uma vez que alguns servidores já conseguem enxergar no grupo aprisionado o lado
mais humano.

Entre os servidores, existem dois grandes grupos: segurança e atendimento e ressocialização:
um grupo preocupado com a punição e outro com a ressocialização do grupo aprisionado. Há
um conflito enorme no exercício das suas funções, que precisam integrar os objetivos
maiores da execução penal, punir e ressocializar

O trabalho e a escola, existem nas Unidades Prisionais, mas, os Agentes de Segurança
Penitenciário são cobrados o tempo todo sobre a possibilidade de qualquer problema que
envolva segurança (brigas, motins...), o que causa apreensão aos funcionários, que ao verem
o preso solto, trabalhando, pensam na responsabilidade que podem enfrentar, inclusive com
perda do emprego.
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Em contraste os servidores da área de atendimento sem treinamento na área de segurança
preocupados com o resgate do cidadão.

Verificou-se que grande parte dos funcionários relatam dos setores de trabalho das presas
como se tivessem falando da profissão, muitos não conseguem enxergar o atendimento e
ressocialização, e esses, não percebem as dificuldades da segurança. O problema é perceptível
inclusive pelo grupo das internas, que utilizam esta dificuldade para se beneficiarem de
alguma forma, conforme relatado anteriormente.

É justamente nesse ponto que sobressai a importância da Gestão de Pessoas no sistema
prisional: gerir os setores de Segurança (Inteligencia), e de Atendimento e Ressocialização, e
seres humanos marginalizados, e conseguir o resgate da cidadania desses seres humanos.

O importante é não esquecer que todo esse trabalho e discussão giram em torno dessas
pessoas aprisionadas, que muitas vezes não são percebidas como grupo a ser gerenciado, mas
a ser adestrado como bem nos fala Foucault

Neste recorte, o sistema prisional lida com a diversidade, presos provisórios e condenados nos
diversos regimes colocados no mesmo local. Servidores contratados e efetivos; e forças
opostas - segurança e atendimento e ressocialização - visando cumprir o objetivo da execução
penal que é punir e ressocializar, tornando-se necessário pensar e estudar a gestão dessas
pessoas.

6.1. Considerações gerenciais

Ao discutir gestão de pessoas no Sistema Prisional estarmos lidando com servidores públicos
em sentido lato e aprisionados.

Vários projetos de ressocialização de presos existem e são implementados, mas a duras penas
para os servidores que vivenciando esse dilema no dia-a-dia, punir e ressocializar, não tem
essa questão enfrentada e discutida com a seriedade necessária.
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Observa-se que como Ballesteros (2012), falou em governança democrática em Segurança
pública, nesse sentido a partir dos resultados verificados neste trabalho esta assertiva pode e
deve ser estendida ao Sistema Prisional, que é um dos seus atores. Este processo deve ser
legitimado com objetivos e instrumentos claros, o controle deve ser exercido pelo Estado com
os meios próprios e a sociedade civil deve ser envolvida.

O planejamento do quadro de pessoas é essencial para a gestão. É necessário prever inclusive
quantidade, se todos os servidores seriam Agente de Segurança Penitenciária, ou se teria uma
lei para os técnicos. Os agentes de segurança penitenciária caminham para se tornarem uma
instituição cada vez mais hierarquizada e uniformizada, lutando pelo reconhecimento de
serem reconhecidos como Polícia Penal, uniformizada, militarizada e com porte de arma
pleno, uma vez que atualmente este é somente em serviço.

O gestor, diretor geral de uma Unidade prisional seria de qual carreira, técnico ou segurança.
Depende da Unidade Prisional, se, for de presos de segurança máxima, com certeza da área de
segurança, mas uma Unidade Prisional que trabalha com ressocialização o Diretor Geral tem
que ser da área técnica.

Entende-se que os diretores deveriam adquirir o cargo de acordo com a progressão das suas
carreiras, por exemplo o diretor de segurança, seria o agente penitenciário, o diretor de
atendimento e ressocialização um dos técnicos da sua área, e assim, sucessivamente. Por isso,
as carreiras têm que ser definidas, não pode haver uma lei que cuida dos Aspens e o restante
dos funcionários ser tratado pelo Estatuto de Funcionário Público do Estado. É desigual. É
preciso regras claras para colocar as pessoas nos cargos, evitando a disputas internas de poder
que são percebidas inclusive pelo grupo aprisionado, conforme relatado no decorrer do
trabalho. Necessário pesquisas e trabalho sério para chegar a um diagnóstico.

Independente da opção a ser feita pelos gestores, após a discussão os funcionários de
Atendimento e Ressocialização precisam de treinamento na área de segurança. Pesquisas
devem ser realizadas, começando pelos funcionários das áreas envolvidas e o assunto deve ser
pensado a nível de políticas públicas a serem implementadas. O trabalho é grande e, em
algum momento, deve ser feito. Não é um assunto para ser resolvido por uma pessoa ou um
setor político, nem dado por encerrado em um trabalho de pesquisa.
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As pessoas privadas de liberdade precisam de punição, mas precisam sobretudo de
tratamento, de resgate. A gestão dessas pessoas, servidores e aprisionados, têm que ser
discutida. Colocar todos que trabalham no sistema prisional como agentes de segurança
penitenciários, com cargos diferentes de acordo com sua graduação. Tornar a
Superintendência de Atendimento ao Preso independente do sistema Prisional, fortalecendo o
trabalho de ressocialização, esta é a discussão para começar a enfrentar as dificuldades da
gestão de pessoas encontradas neste trabalho.
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APÊNDICE A
ROTEIRO DE ENTREVISTA DAS PRESAS

IDADE GÊNERO –
CRIME TEMPO DE PRISÃO –
a – Como que você vê o diversos relacionamentos neste local:

1 – Relacionamento entre as presas?

2 – Relacionamento entre os diversos funcionários.

- Entre funcionário versus funcionário
- Relacionamento entre funcionário versus administração
- Relacionamento entre funcionário versus presa

3 – Esses relacionamentos tem alguma influência na sua socialização?
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APÊNDICE B

ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS SERVIDORES
IDADEGÊNERO –
FORMAÇÃO –
CARGO –]
TEMPO DE CASA –
1- Quando se trata de gestão quais os grupos que são gerenciados pelo Diretor Geral?
2 - Quais as características do seu setor de trabalho?
3- Como se dá admissão e a socialização das pessoas em cada grupo?
4- Quais as dificuldades que você vê no relacionamento entre as pessoas?
5- Quais as facilidades e dificuldades no gerenciamento de cada grupo?
6- Como se dá a avaliação das pessoas gerenciadas?
7- Como é feito o levantamento de necessidades de treinamento?
8- Como é feita a segurança, medicina e higiene no ambiente prisional?
9- Quais os fatores facilitadores e dificultadores da gestão integrada dos grupos?
10- Como você vê a interlocução entre as áreas interdisciplinares dentro da Unidade
Prisional?
11- O que, na sua opinião, pode ser feito para melhorar esta interlocução?
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APÊNDICE C

ROTEIRO DE ENTREVISTAS DOS SERVIDORES
GRUPOS GERENCIADOS PELO DIRETOR GERAL
SERVIDOR
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

EXPRESSÕES CHAVES
Diretor
de
Segurança,
de
Inteligência,
coordenadores,
inspetores.
Todos são subordinados.
Diretor de Inteligência, Diretor de
Segurança e Diretora da Saúde.
Todos são subordinados a ele.
Todos os grupos.
Segurança e Atendimento.
As direções de Inteligência,
Segurança,
Reintegração
e
Administrativo
com
seus
segmentos.
Todos os grupos devido a
hierarquia. Mas são divididos por
líderes que centralização e resolvem
problemas de cada seto.r
Todos os grupos.
Gerencia todo complexo e divide
cada complexo.
Administrativo,
Segurança
e
Unidade Saúde.
Administração,
Segurança
e
Atendimento (ressocialização).
Administrativos,
técnicos,
atendimentos, ressocialização e
segurança.
Todos (segurança, ressocialização,
quanto administrativo).
Diretorias
de
atendimento,
administrativa e segurança.
Administrativos,
segurança,
atendimento e ressocialização,
inteligência e todas as presas.
Um assessor de inteligente, três
diretores setoriais (Administrativo,
Segurança e Atendimento e
Ressocialização).

IDEIA CENTRAL
Segurança, Inteligência.
Todos.
Inteligência, Segurança e Saúde.
Todos.
Todos.
Segurança e Atendimento.
Inteligência, Segurança, Reintegração
e Administrativo.

Todos.
Todos.
Todo complexo.
Administrativo, Segurança e unidade
Saúde.
Administração,
Segurança
e
Atendimento.
Administrativos,
atendimentos,
ressocialização e segurança.
Todos (segurança, ressocialização,
quanto administrativo).
Atendimento,
administrativa
e
segurança.
Administrativos,
segurança,
atendimento
e
ressocialização,
inteligência e todas as presas.
Um assessor de inteligente, três
diretores setoriais (Administrativo,
Segurança
e
Atendimento
e
Ressocialização).
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SERVIDOR

18

19

20

21

22

23

24

EXPRESSÕES CHAVES
Todos funcionários administrativos:
corpo técnico, assistentes sociais,
advogados, médicos, pedagogos,
psicólogos, dentistas técnicos de
enfermagem,
assistentes
administrativos, grupos religiosos e
parceiros em geral. Já a segurança:
todos os agentes penitenciários que
realiza a segurança do presídio,
transito interno, produção, guaritas,
cancela, portaria, escolta interna e
externa.
Diretores
setoriais:
Segurança, Administrativo, e de
Atendimento e Ressocialização,
como também a gestão de toda a
pessoa privada de liberdade.
Administrativo,
segurança,
atendimento e ressocialização,
inteligência e todas as presas.
Áreas de Segurança, Atendimento e
Ressocialização,
Inteligencia,
Administrativa, e internas .
Setor administrativo (Departamento
pessoal, finanças e almoxarifado).
Setor de Ressocialização (Técnicos
e Penal).
Setor de segurança (Agentes e
população carcerária).
Setor de Inteligência (Prevenção de
ilícitos, tanto no que se refere as
internas quanto afuncionários).
Diretores, agentes, administrativos e
técnicos.
O diretor geral gerencia todos os
demais diretores ou seja: diretor de
segurança.
Diretor
de
ressocialização, diretor de serviço
de pessoal e diretor de inteligência.
O Diretor geral dirige toda a
unidade. Delega aos diretores
administrativo,
diretor
de
atendimento , diretor de segurança e
diretor de inteligência apenas as
questões específicas de cada setor.
Entretanto mantém a gestão geral
sob sua tutela.

Fonte: Dados da pesquisa

IDEIA CENTRAL

Todos funcionários administrativos;
segurança: todos os agentes; Diretores
setoriais; toda a pessoa privada de
liberdade.

Administrativo,
segurança,
atendimento
e
ressocialização,
inteligência e todas as presas.
Áreas de Segurança, Atendimento e
Ressocialização,
Inteligencia,
Administrativa, e internas .

Setor administrativo
Setor de ressocialização
Setor de segurança
Setor de inteligência

Diretores, agentes, administrativos e
técnicos.

Todos os demais diretores.

Toda a unidade.
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APÊNDICE D

CARACTERÍSTICAS DO SETOR DE TRABALHO DOS AGENTES DE
SEGURANÇA PENITENCIÁRIO
SERVIDOR
1
2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

EXPRESSÕES CHAVES
É uma fábrica. Trabalham internas
que fabricam biscoitos e há dois
horários de trabalho.
É um local que requer muita
atenção, pois é uma área de risco.
Cuidar da funcionalidade das
oficinas
de
trabalho
das
recuperandas, levar as recuperandas
a unidade de saúde quando
necessário.
Alto risco, segurança das detentas,
funcionários e parceiros do Estado.
Realizar o trânsito interno das
presas para os setores de
atendimento e oficinas de trabalho e
acompanha-las
durante
os
procedimentos.
Não há um setor fixo, pois há um
rodizio
semanal,
como
características gerais: contato com
as presas, solução de demandas
mediatas e imediatas, segurança,
transito interno fazendo fluxo entre
os setores.
Faço
trânsito
interno
que
acompanha as internas para todos
atendimentos
(hospital,
penal,
telefone ) e trabalho nas diversas
oficinas.
Foco na segurança, rapidez e
atenção
Por se tratar de um setor de
periculosidade alta torna-se tenso
Segurança,
responsabilidade,
atenção,
respeito,
dedicação,
paciência.
Cada plantão nos encontramos em
setores diferentes, cada um tem suas
características.

IDEIA CENTRAL
É uma fábrica, trabalham internas.
Requer muita atenção, pois é uma
área de risco.
Cuidar da funcionalidade das oficinas
de trabalho. Levar as recuperandas a
unidade de saúde quando necessário.
Alto risco, segurança.

Realizar o transito interno das presas.

Não há um setor fixo, contato com as
presas, solução de demandas mediatas
e imediatas, segurança, transito
interno fazendo fluxo entre os setores.

Trânsito interno; diversas oficinas.

Foco na segurança, rapidez e atenção
Setor de periculosidade alta.
Segurança, responsabilidade, atenção,
respeito, dedicação, paciência.
Cada plantão nos encontramos em
setores diferentes.
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SERVIDOR

12

13

14

15

16

EXPRESSÕES CHAVES
Aplicação da autoridade de acordo
com as leis, flexibilidade visando a
manutenção da ordem e disciplina,
poder de gerenciamento de crise,
relacionar-se bem com o público,
autocontrole (equilíbrio emocional),
liderança,
iniciativa,
conhecer
funções e atribuições e lealdade,
disciplina e outros.
É um ambiente tenso, sujeito a
mudanças a qualquer momento.
Onde deve haver muita observação
para intervir nas situações antes que
se transformem em conflitos e
quando chegar a te-los isolar as
partes a fim de gerar um novo
comportamento.
Ligado diretamente a pessoas, tanto
as que estão privadas de liberdade,
quanto aos colegas que são
gerenciados diariamente.
São escalados em setores para fazer
a custodia e escolta de presos de
acordo com as atividades e
demandas do plantão.
Setor que cuida do trabalho das
presas apoiando no processo de
ressocialização

Fonte: Dados da pesquisa

IDEIA CENTRAL
Aplicação da autoridade; flexibilidade
visando a manutenção da ordem e
disciplina, gerenciamento de crise;
relacionar-se bem com o público, auto
Controle, liderança.

Tenso, sujeito a mudanças a qualquer
momento; muita observação.

Ligado diretamente a pessoas, tanto as
que estão privadas de liberdade,
quanto aos colegas.

Custodia e escolta de presos.

Cuida do trabalho das presas.
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APÊNDICE E
CARACTERÍSTICAS DOS SETORES DE TRABALHO DOS DEMAIS SERVIDORES
SERVIDOR

17

18

19

20

21

22

EXPRESSÕES CHAVES
Departamento pessoal e gestão de
Pessoas,
almoxarifado,
setor
financeiro, manutenção de veículos,
gestão dos contratos de alimentação,
consultório odontológico e da
lavanderia,
coordenação
dos
serviços
bombeiro/hidráulicos,
acompanhamento
e
desenvolvimento de ações para
condicionamento
das
áreas
(reformas, construção, etc.).
Todo trabalho voltado para o
atendimento e ressocialização das
internas. Estão sob a gestão que eu
estou responsável como por
exemplo: atendimento médico,
odontológico,
pedagógico,
psicossocial, religioso, atividades
lúdicas, trabalho e produção,
parceiras.
Trabalhar de forma a inibir a
ilicitude dentro de toda Unidade
Prisional, identificar e inibir as
facções criminosas dentro da
unidade.

IDEIA CENTRAL

Gestão de pessoas, almoxarifado,
setor financeiro; manutenção de
veículos, gestão dos contratos de
alimentação, consultório odontológico
e da lavanderia, coordenação dos
serviços bombeiro/hidráulicos.

Atendimento e ressocialização das
internas.

Trabalhar de forma a inibir a ilicitude
identificar e inibir as facções
criminosas.

Gerenciamento de pessoas e grupos. Gerenciamento de pessoas e grupos.
Previnir ilícitos penais tanto no que
se refere as internas quanto ao
funcionários. Identificar: grupos
criminosos,
quadrilhas
especializadas
e
organizações
criminosas. Prestar informações aos
diretores quanto a vida pregressa
das internas para auxiliar nas
tomadas de decisões
Atendimento
das
presas,
proporcionando
liberdade
de
expressão e por conseguinte
acompanhamento psicológico e
social.

Previnir ilícitos penais. Identificar:
grupos
criminosos,
quadrilhas
especializadas
e
organizações
criminosas. Prestar informações aos
diretores quanto a vida pregressa das
internas.

Atendimento
proporcionando
expressão.

das
presas,
liberdade
de
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SERVIDOR

23

24

EXPRESSÕES CHAVES
IDEIA CENTRAL
O meu setor de trabalho é o
psicosocial que é formado por uma
equipe
composta
por
duas
assistentes socias, duas psicólogas e
uma secretária. Este setor está
Psicossocial
subordinado
ao
diretor
de
ressocialização.
Uma
das
profissionais faz parte da equipe de
acompanhamento e a outra faz parte
da equipe de CTC.
Atendimento
psicológico
às
Atendimento psicológico
mulheres privadas de liberdade

Fonte: Dados da pesquisa

117

APÊNDICE F
COMO SE DÁ A ADMISSÃO E SOCIALIZAÇÃO
SERVIDOR
1

2

3

EXPRESSÕES CHAVES
Depende de cada indivíduo, de seu
desempenho,
criatividade,
ser
prestativo, colaboração de cada um.
É com profissionalismo que se
desenvolve
a
admissão
e
socialização.
Ser profissional e entender que há
necessidade do aprendizado do
outro.

IDEIA CENTRAL
Depende de cada indivíduo, de seu
desempenho, criatividade.
Com profissionalismo.

Ser profissional.

4

Através do profissionalismo.

Profissionalismo.

5

Não sabe.

Não sabe.

6

7

Atualmente a admissão se dá via
concurso
público,
e
cada
funcionário escolhe o setor de
acordo com seu interesse (plantão, Concurso público.
diarista,
etc).
Socialização
espontânea – cada um busca
integrar-se.
A admissão é feita pelos agentes de
plantão com sua chefia, e a
Admissão é feita pelos agentes de
socialização
acontece
na
plantão com sua chefia.
convivência nas áreas comuns e no
trabalho e escola.

8

Na admissão são bem-vindas e na
socialização procuro ser útil e lidar Falou das presas.
as situações como se estivesse nela.

9

A unidade se mostra receptiva.

10

11

12

Com respeito, paciência, ensinando
principalmente a segurança.
Todos os processos são feitos por
pessoas qualificadas, procurando
direcionar a detenta para melhor
resultado pessoal.
Admissão através de recursos
humanos; socialização: inserção
através do contato com os
funcionários no ambiente de
trabalho.

Falou das presas.
Falou das presas.

Falou das presas.

Admissão
recursos
humanos;
socialização: inserção através do
contato com os funcionários.
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SERVIDOR

13

14

15

16

17

18

19

EXPRESSÕES CHAVES
Através de avaliações de perfil,
onde as pessoas de comportamentos
menos agressivos trabalham com a
ressocialização e mediação de
conflitos
buscando
acompanhamentos técnicos para os
internos a fim de prevenir situações
que venham a prejudicar a
segurança que é feita ostensiva e se
necessário deve haver intervenções
táticas por pessoas que foram
treinadas para o procedimento.
Através do contato e troca de
experiências.
Admissão: seleção por contrato
administrativo de serviço ou por
concurso público. Socialização: a
medida que o servidor faz parte de
uma
equipe,
compartilham
conhecimentos, informações para
execução das tarefas, seguindo as
normas da unidade.
Contrato administrativo e concurso
público. Ao chegar você é recebido
com muita desconfiança por ser da
área de segurança.
A admissão e socialização se dão
conforme as diretrizes da unidade
que, por sua vez, são demandas pela
própria
Subsecretaria
de
Administração Prisional,
Dos funcionários é através de
contrato ou concurso público. As
parcerias de empresas privadas se
dá através de termo de trabalho com
o Estado. Ressalto que as pessoas
que realizam os trabalhos religiosos
como também a oficina de teatro
são voluntárias e assinam um termo
de cooperação técnica com o estado.
Em se tratando da socialização
destes grupos ela acontece em
alguns casos de forma harmônica e
em outros nem sempre.
Contrato administrativo e concurso
público. Socialização em grupo.

IDEIA CENTRAL

Falou das presas.

Contato e troca de experiências.

Contrato administrativo de serviço ou
por concurso público. Socialização:
equipe.

Contrato administrativo e concurso
público.

Admissão e socialização se dão
conforme
as
diretrizes
da
Subsecretaria
de
Administração
Prisional.

Funcionários é através de contrato ou
concurso público. Parcerias de
empresas privadas se dá através de
termo de trabalho com o Estado.

Contrato administrativo e concurso
público. Socialização em grupo.
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SERVIDOR

20

21

22

23
24

EXPRESSÕES CHAVES
Admissão por concurso público ou
contrato administrativo, e as presas
pela
Superintendência
de
Articulação e Gestão de Vagas.
Socialização pelo convívio e troca
de experiencias, além de palestras
oportunamente, e reuniões com os
diversos grupos.
As pessoas que são admitidas nos
grupos são bem recebidas pelos
gestores responsáveis por cada setor
e apresentadas para os demais
funcionários. De um modo geral, os
relacionamentos são tranquilos,
apesar de estarmos passando por um
momento delicado, devido a
subistituição de contratos por cargos
efetivos para agentes e técnicos.
Admissão é feita pelos recursos
humanos
da
secretaria,
que
encaminha o profissional até a
unidade e o mesmo apresentado aos
seu setor e colegas de trabalho,
sendo assim, inicia sua trajetória
profissional e de tempos em tempos
(não tem data definida) acontecem
capacitações
aleatórias,
que
contribuem
pouco
para
o
desenvolvimento profissional.
A admissão é feita após a indicação
de tratamento pela CTC.
Os servidores são admitidos através
de concurso público ou através de
contrato de trabalho temporário

Fonte: Dados da pesquisa

IDEIA CENTRAL
Admissão por concurso público ou
contrato administrativo, e as presas
pela Superintendencia de Gestão de
Vagas. Socialização pelo convívio e
troca de experiencias, além de
palestras oportunamente, e reuniões
com os diversos grupos.

Bem recebidas pelos gestores
responsáveis
relacionamentos são tranquilos,

Admissão é feita pelos recursos
humanos da secretaria.

Indicação de tratamento pela CTC.
Concurso público ou através de
contrato de trabalho temporário
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APÊNDICE G
DIFICULDADES NOS RELACIONAMENTOS COM AS PESSOAS
SERVIDOR
EXPRESSÕES CHAVES
1
Falta de compreensão e respeito.
Falta de comunicação, expressão,
2
compreendimento e tolerância.
Dificuldades
na
falta
de
3
comunicação,
compreensão
e
tolerância.
Falta
de
comunicação
e
4
compreensão.
Particularmente,
não
encontro
5
dificuldades.
Pulverização nas funções no espaço
físico, que deixa todos muito
6
distantes, falta de equipamento de
comunicação que isola alguns
funcionários.
Os mesmos que encontramos na
7
sociedade, divergências pessoais,
desinteresse e temperamentos.
Falta de comunicação, falta de
8
respeito pela líder em algumas
situações.
Vejo poucas dificuldades, mas nas
9
existentes falta de comunicação e
empatia entre os servidores.
Não tem confiança, pois o lugar
10
onde trabalhamos deixa as presas
mais desconfiadas.
11
Faltam mais contatos.
Conflito de interesses, conflito
12
moral, dificuldades de adaptar-se a
hierarquia.
Dentro de uma mesma profissão as
pessoas criam linhas divisórias entre
os grupos. Onde o grupo que
trabalha na produção não convive
com o grupo de trânsito interno,
onde, por sua vez, também não há
13
convivência com as equipes de
segurança. Gera certos tipos de
preconceitos e divisões que não
deveriam existir de cada um desse o
devido valor ao papel que é
desempenhado por cada equipe.

IDEIA CENTRAL
Falta de compreensão e respeito.
Falta de comunicação, expressão,
compreendimento e tolerância.
Dificuldades na falta de comunicação,
compreensão e tolerância.
Falta de comunicação e compreensão.
Não encontro dificuldades.

Todos muito distantes, falta
equipamento de comunicação.

de

Divergências pessoais, desinteresse e
temperamentos.
Falta de
respeito.

comunicação,

falta

de

Falta de comunicação e empatia entre
os servidores.
Não tem confiança.
Faltam mais contatos.
Conflito de interesses, conflito moral,
dificuldades
de
adaptar-se
a
hierarquia.

Linhas divisórias entre os grupos.
Divisão em grupos.
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SERVIDOR
14

15

16

17

18

19

20

21
22
23

EXPRESSÕES CHAVES
Facilidades: comunicação aberta,
dinâmica
entre
as
pessoas.
Dificuldades: opiniões diferentes e
resistência por algumas partes.
Comportamento agressivo, exigente,
hostil, malicioso e tem dificuldade
em se colocar no lugar do outro;
dificuldade
de
separar
relacionamento
pessoal
de
profissional.
Insegurança e medo de perder o
emprego por parte dos contratados e
a falta de compromisso por parte
dos concursados.
Não vê dificuldades em seus
relacionamentos, mas vale ressaltar
que o bom funcionamento e
entrosamento de um grupo de
trabalho, depende muito de uma boa
gestão e coordenação por parte das
chefias.
O Estado hoje trabalha com uma
nova metodologia, o trabalho de
ressocialização, o entendimento da
responsabilidade de
ter que
desenvolver um trabalho que vise
encaminhar pessoas melhores para a
sociedade e é muito novo no estado
e as dificuldades que são
apresentadas,, muitas das vezes, é o
não entendimento por parte
daqueles que irão executá-los que
seria a segurança.
Falta de diálogo e dificuldade de
relacionamento interpessoal.
Facilidades; vontade de crescer e
aprender de muitos Excesso de
pessoalidade,
falta
de
profissionalismo, falta de preparo,
falta de insumos de uma maneira
geral.
Opiniões divergentes.
Competitividade, pessoalidade e
desvio de conduta;
A não aceitação da maneira de ser
do outro, a falta de respeito quanto
as preferências.

IDEIA CENTRAL
Comunicação aberta, dinâmica entre
as pessoas.
Opiniões diferentes e resistência por
algumas partes.
Comportamento agressivo, exigente,
tem dificuldade em se colocar no
lugar do outro; dificuldade de separar
relacionamento
pessoal
de
profissional.
Insegurança e medo de perder o
emprego por parte dos contratados e a
falta de compromisso por parte dos
concursados.

Não vê dificuldades, mas depende
muito de uma boa gestão e
coordenação por parte das chefias.

O trabalho de ressocialização e o não
entendimento por parte daqueles que
irão executá-los que seria a segurança.

Falta de diálogo e dificuldade de
relacionamento interpessoal.
Facilidade – vontade de crescer e
aprender de muitos. Excesso de
pessoalidade,
falta
de
profissionalismo, falta de preparo,
falta de insumos de uma maneira
geral.
Opiniões divergentes.
Competitividade, pessoalidade e
desvio de conduta.
Não aceitação da maneira de ser do
outro, a falta de respeito
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SERVIDOR

24

EXPRESSÕES CHAVES
IDEIA CENTRAL
A equipe de trabalho é constituída
de assistentes sociais e de
psicólogas e, nos últimos anos, a
interação entre os profissionais é de
excelente qualidade. Há uma união
entre os membros da equipe e uma
preocupação em se aconselhar Interação entre os profissionais é de
mutuamente diante das dificuldades excelente qualidade.
que um membro possa estar
convivendo. Tudo isso visa oferecer
o melhor atendimento às pessoas
privadas de liberdade, bem como o
bem-estar dos profissionais no
trabalho.

Fonte: Dados da pesquisa
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APÊNDICE H
DIFICULDADES E FACILIDADES NO GERENCIAMENTO DE CADA GRUPO
SERVIDOR

1

2
3

4

5
6
7

8

9

10

11

EXPRESSÕES CHAVES
Facilidades: quando consegue se
trabalhar em grupo sem obstáculos,
com confiança e segurança.
Dificuldades: falta de planejamento,
entrosamento, escuta do outro e
respeito.
Dificuldades: que todos entendam
que somos uma equipe.
Facilidade: quando todos querem
realizar o mesmo objetivo.
Não sabe.
Dificuldades: compreender que
nosso trabalho é uma equipe, uma
sequência e a facilidade é quando
todos trabalham em funções de um
bem comum.
Acredito que administrar horários
possa ser uma dificuldade.
Não tenho conhecimento.
Qualquer trabalho para os agentes
requer toda a concentração,
observação e prestação de serviços
as nítidas.
Facilidades: conversar com o grupo,
ver a necessidade de cada um e
tentar resolver cada caso.
Dificuldades: falta de comunicação,
falta
de
planejamento
e
comunicações distorcidas.
Não
vejo
facilidades
no
gerenciamento por se tratar de
relacionamentos
interpessoais.
Quanto as dificuldades, como
descrito no item anterior, faz-se
necessário maior comunicação entre
a direção e as equipes.
As dificuldades são que os agentes
contratados trabalham igual os
efetivos e não são respeitados na
profissão.
Cada setor tem sua particularidade e
são totalmente diferentes.

IDEIA CENTRAL
Facilidades: quando consegue se
trabalhar em grupo sem obstáculos,
com
confiança
e
segurança.
Dificuldades: falta de planejamento,
entrosamento, escuta do outro e
respeito.
Dificuldades: que todos entendam que
somos uma equipe.
Facilidade: quando todos querem
realizar o mesmo objetivo.
Dificuldades: Compreender que nosso
trabalho é uma equipe, uma
sequência.
Facilidade: quando todos trabalham
em funções de um bem comum.
Administrar horários possa ser uma
dificuldade.

Concentração, observação e prestação
de serviço as nítidas.
Facilidades: conversar com o grupo,
ver a necessidade de cada um e tentar
resolver cada caso.
Dificuldades; falta de comunicação,
falta de planejamento e comunicações
distorcidas.

Não vejo facilidades.
Dificuldades: comunicação.

Divergências
efetivos.

entre

contratados

e

Cada setor tem sua particularidade e
são totalmente diferentes
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SERVIDOR EXPRESSÕES CHAVES
Facilidades: extenso período de
contato no ambiente de trabalho,
comunicação entre os grupos
visando
o
mesmo
objetivo.
12
Dificuldades: conciliar interesses,
falta de recursos, falta de
acomodações
apropriadas
edespreparo dos funcionários
A facilidade ocorre quando há
conhecimento no papel que é
desempenhado por cada grupo. As
13
dificuldades, quando os indivíduos
não estão dispostos a mudanças para
um desempenho adequado das
funções.
Facilidades: comunicação aberta,
dinâmica entre as pessoas.
14
Dificuldades: opiniões diferentes e
resistência por algumas partes.

15

16

17

Facilidade:
quando
se
tem
maturidade emocional, equilíbrio
para ponderar individual, se pensar
e planejar antes de executar,
habilidade em lidar com situações
adversas e inesperadas que exigem
alterações na escala.
Dificuldades – buscar motivação
dos integrantes do grupo, estimular
o espírito de equipe de forma
saudável e ética.
Não
vejo
facilidades.
As
dificuldades são muitas, a começar
pela vaidade que é grande, passando
pela falta de dialogo e a falta de
incentivos
por
parte
dos
governantes.
Quando um gestor entende a
importância de trabalhar próximo de
seu grupo, tudo se torna mais fácil.
A falta de bons gestores no
gerenciamento é um dos fatores que
mais dificulta o trabalho.

IDEIA CENTRAL
Facilidades: extenso período de
contato no ambiente de trabalho,
comunicação visando o mesmo
objetivo.
Dificuldades:
conciliar
interesses, falta de recursos, falta de
acomodações apropriadas edespreparo
dos funcionários
Facilidade: quando há conhecimento
no papel que é desempenhado por
cada grupo.
Dificuldades: quando os indivíduos
não estão dispostos a mudanças para
um desempenho adequado das
funções.
Facilidades: comunicação aberta,
dinâmica entre as pessoas.
Dificuldades: opiniões diferentes e
resistência por algumas partes.
Facilidade: quando se tem maturidade
emocional, equilíbrio, pensar e
planejar antes de executar e
habilidade em lidar com situações
adversas .
Dificuldades: buscar motivação dos
integrantes do grupo, estimular o
espírito de equipe de forma saudável e
ética.

Não vejo facilidades.
As dificuldades: vaidade que é
grande, falta de diálogo e a falta de
incentivos por parte dos governantes.

Quando o Gestor entende a
importância de trabalhar próximo de
seu grupo.
A falta de bons gestores.
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SERVIDOR

18

19

20

21

EXPRESSÕES CHAVES
As facilidades que existem no
gerenciamento destes grupos é a
facilidade que eu tenho de
relacionamento
interpessoal,
trabalhar algumas correntes de
pensamento como a fenomenologia,
a
psicanalise,
a
corrente
antropológica como também a
gestão
da
espiritualidade.
Dificuldades é profissional que sabe
o que é o trabalho porém tem
dificuldades em aceitá-lo.
Não existe facilidades, uma vez que
são grupos de pessoas com
objetivos totalmente diferentes.
Difícil é encontrar facilidades, o
tempo todo é um jogo de interesses.
Dificuldades;
falta
de
profissionalismo, diversidade de
regimes na admissão, objetivos
dissociados dos grupos, sendo que a
segurança quer apenas fazer
treinamentos com uso de armas e
bombas e o atendimento e
ressocialização não percebe, muitas
vezes, os riscos que podem correr
no
ambiente
prisional.
A
inteligência acha que precisa apenas
vigiar
os
inimigos,
os
administrativos querem ficar alheios
aos conflitos e as presas se julgam
detentoras de todos os direitos, mas
são massacradas o tempo todo pela
segurança.
Facilidade: o sentimento de equipe,
soprepõe a autoridade.
Dificuldade: Opiniões divergentes.

IDEIA CENTRAL

Facilidades: facilidade que eu tenho
de relacionamento interpessoal
Dificuldades é profissional que sabe o
que é o trabalho porém tem
dificuldades em aceitá-lo.

Não existe facilidades. Dificuldades.
São grupos com objetivos diferentes.

Facilidades não existe.
Dificuldades:
falta
de
profissionalismo, diversidade de
regimes na admissão, objetivos
dissociados dos grupos, sendo que a
segurança
quer
apenas
fazer
treinamentos com uso de armas e
bombas, e o atendimento e
ressocialização não percebe, muitas
vezes, os riscos que podem correr no
ambiente prisional. A Inteligência
acha que precisa apenas vigiar os
inimigos, os administrativos querem
ficar alheios aos conflitos e as presas
se julgam detentoras de todos os
direitos, mas são massacradas o
tempo todo pela segurança.

Facilidade: o sentimento de equipe
Dificuldade: Opiniões divergentes

22

Vínculo de amizade que desvia
Há um vínculo de amizade ou
algumas
decisões
no
âmbito
afetivo entre alguns funcionários e
profissional para o pessoal
gestores, o que desvia algumas
decisões no âmbito profissional para
o pessoal.

23

Os grupos são formados a partir do
estágio em que as internas se
As internas.
encontram, formando assim um
grupo homogêneo.
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SERVIDOR

24

EXPRESSÕES CHAVES
O grupo do setor psicossocial, por
se tratar de um grupo pequeno e
com experiência de trabalho, além
de certa experiência em ter
diferentes gestores, não encontra
muitas dificuldades no seu trabalho.
Entretanto, tanto as dificuldades
como as facilidades ocorrem de
modo variado dependendo dos
gestores que estiverem atuando.
Como
exemplo,
citamos
as
diferenças no trabalho que podem
advir do modo de administrar do
diretor geral, ou do Diretor de
Segurança ou o diretor de
Atendimento ao Preso.
Por exemplo, quando um diretor de
segurança dificulta o oferecimento
de certo número de agentes a fim de
que os presos possam ser atendidos
no setor, ou não oferece o número
de agentes para que o setor possa
atender à demanda de atendimento,
gera prejuízo no trabalho e
insatisfação dos servidores.
De modo geral, as maiores
dificuldades no trabalho no setor,
ocorrem quando outros setores
agem na contramão do nosso
trabalho.
Por outro lado, o trabalho torna-se
mais eficiente e prazeroso, quando
os demais setores agem em
uníssono com o nosso trabalho.

Fonte: Dados da pesquisa

IDEIA CENTRAL

Setor psicossocial, não encontra
muitas dificuldades no seu trabalho.
Entretanto, tanto as dificuldades como
as facilidades ocorrem de modo
variado dependendo dos gestores que
estiverem atuando.
Quando outros setores agem na
contramão do nosso trabalho.
torna-se mais eficiente e prazeroso,
quando os demais setores agem em
uníssono com o nosso trabalho.
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APÊNDICE I
COMO SE DÁ A AVALIAÇÃO DAS PESSOAS GERENCIADAS
SERVIDOR
EXPRESSÕES CHAVES
1
Não sabe.
Através
de
testes
físicos,
psicológicos, conhecimentos da área
2
prisional e conta também o tempo
de trabalho na Segurança.
Através do comprometimento,
responsabilidade e convivência,
3
principalmente entre as pessoas
envolvidas.
Através do conhecimento da área de
4
trabalho dentre outras.
5
Não sabe.
6
Não sabe.
Por seus chefes de setor,
diariamente, ao longo da jornada de
7
trabalho, orientação, e ainda,
sugestões.
8
Profissional e interpessoal.
9
Não sei.
É
muita
responsabilidade
10
administrar e cuidar de uma cadeia.
Um grupo que se propõe a ter os
11
melhores resultados.
Avaliação
de
desempenho
12
individual e em grupo.
Observando os relacionamentos
interpessoais,
assiduidade,
13
pontualidade,
disponibilidades,
honestidade e fidelidade ao trabalho
desempenhado.
Através
da
avaliação
de
14
desempenho realizada por uma
comissão.
Assiduidade,
pontualidade,
iniciativa, presteza e capacidade de
15
se relacionar com os demais do
grupo
Através
da
avaliação
de
16
desempenho que se dá através de
dados colhidos ao longo do período
a ser avaliado.

IDEIA CENTRAL

Testes
físicos,
conhecimentos.

psicológicos

e

Comprometimento, responsabilidade
e convivência
Conhecimento da área de trabalho

Por seus chefes de setor, diariamente,
Orientação, e ainda, sugestões.
Profissional e interpessoal.
Não respondeu.
Melhores resultados.
Avaliação de desempenho individual
e em grupo.
Observando
os
relacionamentos
interpessoais,
assiduidade,
pontualidade,
disponibilidades,
honestidade e fidelidade ao trabalho
desempenhado.
Avaliação de desempenho.
Assiduidade, pontualidade, iniciativa,
presteza e capacidade de se relacionar
com os demais do grupo.

Avaliação de desempenho.
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SERVIDOR

17

18
19
20

21

22

23

24

EXPRESSÕES CHAVES
Avaliação Anual de Desempenho
(ADI), onde são preenchidas em três
etapas, durante o ano, os PGDIs
(Plano de Gestão do desempenho
Individual) de cada servidor.
PGDI
Avaliação de desempenho.
Através
da
Avaliação
de
Desempenho.
A avaliação é feita pelos diretores
setoriais, e a presença de mais dois
membros, um indicado pelo diretor
e
outro
escolhido
pelos
funcionários.
Através de documento de avaliação,
das características profissionais de
cada funcionário, confeccionado
pela secretaria e preenchido pelo
diretor imediato juntamente com o
DG. Quando de funcionários
efetivos a composição é de
funcionários efetivos e DG.
A avaliação é feita através de
entrevistas de reavaliação para se
fazer um relatório em que é
discutido em reunião de CTC.
Há uma avaliação anual chamada
avaliação de desempenho, realizada
por uma equipe de três pessoas,
constituída pelo chefe imediato,
pelo chefe geral (o diretor geral) e
um
colega que
foi
eleito
anteriormente.

Fonte: Dados da pesquisa

IDEIA CENTRAL
Avaliação Anual de Desempenho
(ADI).
PGDI
Avaliação de desempenho.
Avaliação de Desempenho.

Pelos diretores setoriais, na presença
de mais dois membros.

Documento de avaliação.

Entrevistas de reavaliação

Avaliação anual chamada avaliação
de desempenho.
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APÊNDICE J
COMO É FEITO O LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE TREINAMENTO
SERVIDOR
EXPRESSÕES CHAVES
1
Não sabe.
2
De acordo com as dificuldades
encontradas no dia a dia.
3
De acordo com as dificuldades
encontradas no dia a dia.
4
De acordo com as dificuldades
encontradas no dia a dia.
5
Não sabe.
6
Não sabe.
7
Para os efetivos que é o meu caso,
há a escola de formação, última das
seis etapas do concursos. Após a
posse, o servidor mesmo investi
também em sua vocação e onde
pode ser mais útil.
8
A cada dificuldade vê-se a
necessidade de treinamento, mas
deveria ser diferente.
9
De acordo com as necessidades da
unidade.
10
Quando pode, pois sempre esta
faltando agente para cobrir o setor.
11
Com base nos procedimentos
diários necessários.
12
Através
das
avaliações
de
desempenho e percepções da
liderança.
13
A partir do momento em que é
preciso mudar os procedimentos a
fim de sair de uma zona de conforto
criada pela rotina do trabalho ou
quando ocorre falhas.
14
Não sei informar com precisão, mas
sei que é falho, pois os treinamentos
ocorrem esporadicamente.
15
A medida que chegam novos
funcionários, quando se observa a
incidência de desacertos e dúvidas
em um mesmo tema e quando
ocorrem mudanças que exigem um
treinamento específico.

IDEIA CENTRAL
De acordo com as dificuldades
encontradas no dia a dia.
De acordo com as dificuldades
encontradas no dia a dia.
De acordo com as dificuldades
encontradas no dia a dia.

Os efetivos que é o meu caso, há a
escola de formação.

A cada dificuldade vê-se
necessidade de treinamento.

a

De acordo com as necessidades da
unidade.
Quando pode.
Com base nos procedimentos diários
necessarios.
Através
das
avaliações
de
desempenho
e
percepções
da
liderança.
Mudar os procedimentos a fim de sair
de uma zona de conforto.

Não sei, mas é falho.

Chegam novos funcionários, quando
se observa a incidência de desacertos
e dúvidas.
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SERVIDOR
EXPRESSÕES CHAVES
16
Os gestores, no dia a dia, observam
falhas de procedimentos, as
relacionam em documentos que são
enviados
para
diretoria
de
Segurança externa da SUAPI que
irá montar um cronograma de
cursos.
17
A subsecretaria de Estado de Defesa
Social, após levantamento e
sugestões dos gestores.
18
Hoje o Estado não investe em
treinamento da segurança, o único
momento de treinamento é quando
os funcionários da segurança
passam em concurso público e,
como se do concurso, eles passam
pela academia por 45dias. Os
funcionários administrativos são
capacitados com mais frequência.
19
Diante das falhas ocorridas durante
a execução do trabalho.
20
Através das reclamações que
chegam na Secretaria, seja dos
setores relacionados aos Direitos
Humanos, seja dos diretores, dos
servidores que tem acesso e do
interesse do gestor. A maioria das
vezes, sem ouvir os diretores da
Unidade, impondo treinamentos que
em nada acrescentam, apenas
dificultam o relacionamento.
21
A Defesa Social disponibiliza no
decorrer do ano cursos voltados
para determinadas áreas e a direção
faz um rodízio entre os servidores.
No entanto, quando identificado
necessidade de aprofundar em
algum tema específico, a direção
toma a mesma providência, com
autorização da SEDS de cursos para
os funcionários, como ocorreu neste
ano o curso de Instrumento de
Menor
Potencial
Ofensivo
(I.M.P.O) entre outros.
22
23

Não sabe.
É feito através
individuais,

de

IDEIA CENTRAL
Gestores no dia a dia observam falhas
de procedimentos.

A subsecretaria de Estado de Defesa
Social, após levantamento e sugestões
dos gestores.
Hoje o Estado não investe em
treinamento da segurança,
único momento é quando passam em
concurso público, por 45dias.
Administrativos são capacitados com
mais frequência.

Diante das falhas ocorridas durante a
execução do trabalho.
Através das reclamações que chegam
na Secretaria.

Defesa Social disponibiliza no
decorrer do ano cursos voltados para
determinadas áreas e a direção faz um
rodízio.
A direção toma mesma a providência,
com autorização da SEDS de cursos
para os funcionários

entrevistas Entrevistas individuais.
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SERVIDOR
24

EXPRESSÕES CHAVES
IDEIA CENTRAL
Os treinamentos são determinados
pelos setores da administração da Setores
da
administração
Secretaria da Defesa Social, Secretaria da Defesa Social.
portanto, externo à instituição.

Fonte: Dados da pesquisa

da
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APÊNDICE K
COMO É FEITO A SEGURANÇA, MEDICINA E HIGIENE NO AMBIENTE
PRISIOONAL
SERVIDOR
EXPRESSÕES CHAVES
1
Não sabe.
De acordo com as necessidades são
2
oferecidas pelo Estado e o esforços
dos gerenciadores de cada Unidade.
3
Não sabe.
De acordo com as necessidades são
4
oferecidas pelo Estado e o esforços
dos gerenciadores de cada Unidade.
5
Não sabe.
Segurança – agentes de segurança
em regime de plantão, diarista,
grupo de intervenção se necessário.
6
Medicina – medico esporádico e
enfermagem, expediente comercial.
Higiene realizada pelas presas
Com muito critério e vigilância
7
permanente.
Segurança é feita de acordo com o
POP e de acordo com as
8
modificações necessárias de cada
dia. A medicina e higiene é pessoal.
A segurança é feita segundo o
9
procedimento padrão
A segurança como pode ser, tem
400 presas para 13 agentes por
10
plantão. Higiene é boa, medicina
também está no padrão.
De acordo com a Lei de Execução
11
Penal.
SERVIDOR
EXPRESSÕES CHAVES
Segurança – através de observações
(grupo e individual) a interna é
avaliada pela CTC.
Medicina – é oferecido tratamento
coletivo e individual com a
participação de técnicos da área de
12
saúde
(clínico,
psicológico,
enfermeiros e dentista).
Higiene – existe uma escala de
trabalho envolvendo todas as presas.
Nessa escala algumas internas
realizam a limpeza de vários setores
dentro da unidade prisional. Dentro

IDEIA CENTRAL
De acordo com as necessidades são
oferecidas pelo Estado e o esforços
dos gerenciadores de cada Unidade.
De acordo com as necessidades são
oferecidas pelo Estado e o esforços
dos gerenciadores de cada Unidade.
Segurança – agentes de segurança em
regime de plantão, diarista, grupo de
intervenção se necessário.
Medicina – medico esporádico e
enfermagem, expediente comercial.
Higiene realizada pelas presas
Com muito critério e vigilância
permanente.
Segurança é feita de acordo com o
POP e de acordo com as modificações
necessárias de cada dia. A medicina e
higiene é pessoal.
O procedimento padrão
A segurança como pode ser, tem 400
presas para 13 agentes por plantão.
Higiene é boa, medicina também está
no padrão.
De acordo com a Lei de Execução
Penal.
IDEIA CENTRAL

Segurança – através de observações
avaliada pela CTC.
técnicos da área de saúde
existe uma escala de trabalho
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da cela todas participam da
higienização seguindo uma escala
programada mensalmente.
A segurança é feita de forma
ostensiva ou por intervenções táticas
com ações preventivas de vistorias
periódicas. A medicina se dá através
de pré-avaliações da equipe técnica
de
enfermagem
que
pode
encaminhar
para
o
clínico,
13
ginecologista,
dentista
ou
psicólogos da unidade que, por sua
vez,
dependendo
do
caso,
encaminha
para
atendimentos
externos. A higiene é realizada pelas
próprias internas com supervisão da
equipe de segurança e trabalho.
A segurança é realizada pelos
agentes de segurança penitenciário.
Na unidade existe profissionais da
14
saúde para atender os presos. A
limpeza é realizada pelas presas e
pelos funcionários.
Segurança é feita pelos Aspens na
área interna e externa. Medicina - a
unidade
tem
técnicos
em
enfermagem todos os dias, médicos
15
(clínico
geral)
e
dentista
semanalmente e outros exames que
se fazem necessários são marcados
pelo SUS. Higiene feita por presos
classificados para o trabalho.
SERVIDOR
EXPRESSÕES CHAVES
A segurança é realizada pelos
agentes penitenciários. A medicina
16
é realizada por profissionais da área
de saúde e a higiene em toda a
unidade é realizada pelas presas.
A segurança é feita pelos agentes de
segurança penitenciários que são
coordenados por uma chefia
imediata (diretor de segurança).
A unidade conta hoje com um grupo
técnico de saúde, em casos graves a
17
detenta é encaminhada a um
hospital
A higiene da Unidade (celas,
alojamentos e parte externa da
Unidade são realizadas pelos
próprios presos e fiscalizadas pelos

A segurança é feita de forma
ostensiva ou por intervenções táticas
com ações preventivas de vistorias
periódicas. A medicina se dá através
de pré-avaliações da equipe técnica.
higiene é realizada pelas próprias
internas

A segurança é realizada pelos agentes
de segurança penitenciário. Na
unidade existe profissionais da saúde
para atender os presos. A limpeza é
realizada pelas presas e pelos
funcionários.
A segurança é realizada pelos agentes
de segurança. Medicina pelos técnicos
e quando necessário encaminhado ao
SUS. A limpeza é realizada pelas
presas e pelos funcionários.

IDEIA CENTRAL
A segurança é realizada pelos agentes
penitenciários. A medicina é realizada
por profissionais da área de saúde e a
higiene em toda a unidade é realizada
pelas presas.

A segurança é feita pelos agentes de
segurança penitenciários
técnico de saúde, em casos graves a
detenta é encaminhada a um hospital
Realizadas pelos próprios presos e
fiscalizadas
pelos
agentes
e
funcionários.

134

18

19

20

SERVIDOR

21

agentes e funcionários.
O Estado disponibiliza o número
determinando de preso para cada
agente. Quanto a medicina, tem um
médico que realiza os atendimentos
individuais
e
efetua
os
encaminhamentos necessários para
cada interna. Já a higiene da
Unidade, quando da cela, é realiza
pelas internas.
A segurança é feita pelos Aspens. A
higiene é feita por servidores e pelas
presas. A medicina é feita pelo
corpo técnico.
A Segurança, na realidade, é
prestada
pelos
Agentes
de
Segurança com relação as internas,
entretanto os profissionais em si se
for pensar em segurança estão
fragilizados porque o numero de
agentes não é suficiente para
garantir a segurança em caso de
uma situação de crises. A medicina
das internas é realizada pelos
profissionais da Unidade Prisional e
caso necessário são encaminhadas
ao SUS, os servidores possuem o
Instituto de Previdencia do Estado
de Minas Gerais A higiene é feita
por funcionários e pelas presas.
EXPRESSÕES CHAVES
A segurança é realizada por agentes
penitenciários que primam pela
disciplina e pela ressocialização o
que não os impedem de reagirem
quando necessários, uma vez que
são profissionais habilitados para
agirem em caso de tentativas de
fuga, motim, rebelião e etc.
A medicina é oferecida por
profissionais do presídio tais como
médico, dentista e assistente social,
e quando necessário encaminhado a
especialistas fora da unidade penal,
anteriormente agendada a consulta,
exame ou procedimentos diversos,
bem como atendimento de urgência
e
emergência
nos
hospitais
próximos.

Número determinando de preso para
cada agente.
Medicina tem um médico que realiza
os atendimentos individuais.
Higiene da Unidade é realiza pelas
internas.
A segurança é feita pelos Aspens. A
higiene é feita por servidores e pelas
presas. A medicina é feita pelo corpo
técnico.
A Segurança, na realidade, é prestada
pelos Agentes de Segurança com
relação as internas, entretanto os
profissionais em si se for pensar em
segurança estão fragilizados porque o
numero de agentes não é suficiente
para garantir a segurança em caso de
uma situação de crises. A medicina
das internas é realizada pelos
profissionais da Unidade Prisional e
caso necessário são encaminhadas ao
SUS, os servidores possuem o
Instituto de Previdencia do Estado de
Minas Gerais A higiene é feita por
funcionários e pelas presas.
IDEIA CENTRAL

Segurança é realizada por agentes
penitenciários.
Medicina é oferecida por profissionais
do presídio, se necessário é
encaminhado a especialistas fora da
unidade penal.
Higiene é cobrada diariamente, tanto
a pessoal quanto a dos ambientes
frequentados.
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A higiene é cobrada diariamente
tanto a pessoal quanto a dos
ambientes
frequentados
pelas
internas, amparado no Redipri que
preve como fata leve desleixar com
a higiene corporal, da cela etc.
Deste modo esta Unidade consegue
manter em nível alto o padrão de
higiene dentro de Unidades Penais.
A segurança é feita pelas Aspens
femininas que levam as presas em
todos os locais solicitados.
A medicina é realizada pelo médico
em x atendimentos por semana,
enfermeira chefe e técnicas de
enfermagem
que
fazem
22
acompanhamento
e
encaminhamento das presas.
A higiene das celas é feita pelas
presas que revezam por semana.Já a
higiene da unidade é feita pelas
presas que são selecionadas pela
CTC.
SERVIDOR
EXPRESSÕES CHAVES
O responsável pela segurança no
presídio é o diretor de segurança
que possui uma equipe de agentes
penitenciários atuando dentro e fora
do mesmo. Esta equipe trabalha de
acordo com a escala feita pelo
diretor
de segurança e é
supervisionado pelo diretor geral. A
equipe de medicina e higiene é
23
composta pelo médico, dentista,
enfermeiros e atendentes de
enfermagem que atendem os
internos na medida de suas
necessidades. Esta equipe está
subordinada
ao
diretor
de
ressocialização do presídio que por
sua vez é gerenciada pelo diretor
geral.

24

A segurança é feita pelas Aspens
A medicina é realizada pelo médico
A higiene é feita pelas presas

IDEIA CENTRAL

Segurança no presídio é o diretor de
segurança. A equipe de medicina e
higiene é composta pelo médico,
dentista, enfermeiros e atendentes de
enfermagem.

A segurança é feita pelos agentes de
segurança, subordinados ao diretor de
A segurança é feita pelos agentes de
segurança e este subordinado ao diretor
segurança. A medicina é feita pelo
geral. A medicina é feita pelo médico e
médico e a higiene feita pelos presos.
a higiene feita pelos presos que
trabalham no serviço de limpeza.

Fonte: Dados da pesquisa
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APÊNDICE L
FATORES FACILITADORES E DIFICULTADORES DA GESTÃO INTEGRADA
DOS GRUPOS
SERVIDOR
EXPRESSÕES CHAVES
1
Não sabe,
2
Não sabe,
Facilitadores não existem.
Dificultadores – dificuldade em
compreender que nosso trabalho
3
precisa ser em equipe, em prol de
um bem comum, visando os
princípios básicos segurança.
4
Não sabe.
5
Não sabe.
Existem dois grupos – contratados e
efetivos. As contratadas estão
inseguras porque poderão ser
6
demitidas,
por
isso
existe
dificuldade na transmissão de
conhecimento, informação dentre
outras.
Talvez o fato de que em um
complexo circulam muitas pessoas
7
diariamente, no entanto, esta mesma
circunstância
facilita
a
comunicação.
Fatores
facilitadores
–
responsabilidade com o serviço.
8
Fatores dificultadores – conciliar
problemas
pessoais
com
a
responsabilidade do trabalho
9
Não sabe.
10
Comunicação, reunião, atenção
Facilitadores : a comunicação entre
as agentes diárias
11
Dificultadores – um relatório mais
detalhado.
Facilitadores:
comunicação
e
respeito mútuo.
12
Dificuldades – apatia, desrespeito e
imaturidade
O facilitador seria ter regras de
trabalho comum a todos setores; o
13
dificultador seria a definição dos
perfis dos grupos não serem
avaliados de forma individual.

IDEIA CENTRAL
Não sabe,
Não sabe,
Facilitadores não existem.
Dificultadores – dificuldade em
compreender que nosso trabalho
precisa ser em equipe.
Não sabe.
Não sabe.

Existem dois grupos – contratados e
efetivos.

Circulam muitas pessoas diariamente,
no entanto, esta mesma circunstância
facilita a comunicação.
Facilitadores – responsabilidade com
o serviço.
Dificultadores – conciliar problemas
pessoais com a responsabilidade do
trabalho.
Comunicação, reunião, atenção
Facilitadores – a comunicação entre
as agentes diárias
Dificultadores – um relatório mais
detalhado.
Facilitadores: comunicação e respeito
mútuo.
Dificuldades – apatia, desrespeito e
imaturidade
Os facilitador: seria ter regras de
trabalho comum a todos setores; o
dificultador seria a definição dos
perfis dos grupos não serem avaliados
de forma individual.
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SERVIDOR EXPRESSÕES CHAVES
Facilitador: uma integração difusa,
com opiniões diversas e com um
14
mesmo objetivo.
Dificultadores: reforço a resistência
e mentes fechadas.
Facilitadores:
informações,
experiências
e
ideias
são
compartilhadas. Maior percepção do
grupo e do que está acontecendo em
outras áreas
15
Dificultador: é o costume que
alguns têm em olhar exclusivamente
para sua área, não têm uma visão
ampla de que tem um objetivo
comum e não respeitar o trabalho do
outro.
Facilitadores:
estrutura
e
organização um pouco melhor
como: mão de obra, veículos,
16
estruturas físicas, etc.
Dificultadores: ainda não são, nem
de longe, o ideal.
Facilitador: é se ter e poder contar
com
pessoas
treinadas/gabaritadas/preparadas
17
para o serviço que exercem.
Dificultador: despreparo e falta de
informação e conhecimento para se
executar o serviço.
Facilidades: domínio do trabalho,
fazen com que as orientações a
respeito desse trabalho sejam
entendida pelos grupos que vão
executa-las.
18
Dificuldades
–
estão
nos
profissionais que sabem o que é
trabalho e da importância do
mesmo, porém tem dificuldade em
aceitá-lo.
Facilitadores: reuniões e palestras
motivadoras.
19
Dificultadores: objetivos totalmente
diferentes, um pela ressocialização e
outro para manter o cárcere.

IDEIA CENTRAL
Facilitador: uma integração difusa,
com opiniões diversas e com um
mesmo objetivo.
Dificultadores: reforço a resistência e
mentes fechadas.
Facilitadores:
informações,
experiências
e
ideias
são
compartilhadas. Maior percepção do
grupo e do que está acontecendo em
outras áreas.
Dificultadores: olhar exclusivamente
para sua área, não tem uma visão
ampla de que tem um objetivo comum
e não respeitar o trabalho do outro.

Facilitadores: estrutura e organização
um pouco melhor.
Dificultadores: ainda não são, nem de
longe, o ideal.
Facilitador: ter e poder contar com
pessoas
treinadas/gabaritadas/preparadas para
o serviço.
Dificultador: despreparo e falta de
informação e conhecimento.

Facilidades: é se ter domínio do
trabalho.
Dificuldades – estão nos profissionais
que sabem o que é trabalho e da
importância do mesmo, porém tem
dificuldade em aceitá-lo.

Facilitadores: reuniões e palestras
motivadoras.
Dificultadores: objetivos totalmente
diferentes, um pela ressocialização e
outro para manter o cárcere.
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SERVIDOR

20

21

22

EXPRESSÕES CHAVES
Facilitadores: não vislumbro, fogo
cruzado.
Dificultadores: corporativismo da
área de Segurança que entende ser o
setor mais importante e,, muitas
vezes, acha até que não precisa de
mais ninguém dentro da Unidade
Prisional. Falta de integração dos
diversos grupos sendo que a
segurança integra a Inteligência,
mas discrimina os servidores da
inteligencia. As presas que tem
horror de todos funcionários,
principalmente da segurança, e se
julgam vítimas do sistema. A área
de atendimento que por medo de se
impor e pelas circunstâncias em que
trabalham acabam ficando refém da
segurança.
Facilidade: o sentimento de equipe,
soprepoem a autoridade.
Dificuldade: opiniões divergentes.
Facilitadores: a vontade do Diretor
Geral é que a integração aconteça,
pois beneficia tanto o trabalho
quanto o seu sucesso na gestão.
Dificultadores
–
Diretor
de
Segurança que não aceita a
integração dos grupos, o POP que
direciona cada classe de funcionário
a executar seu trabalhos em direções
opostas e, por fim, a pessoalidade,
muitos funcionários não têm como
prioridade do profissionalismo,
sempre enxergam situações com
olhar e ações extremamente
pessoais e, ao invés de resolverem
uma situação de serviço, fazem
brigas e geram desconfortos entre os
colegas.

IDEIA CENTRAL

Facilitadores: não vislumbro.
Dificultadores: corporativismo da área
de Segurança. Falta de integração dos
diversos grupos, sendo que a
segurança integra a Inteligência, mas
discrimina
os
servidores
da
Inteligência. As presas que tem horror
de todos funcionários, principalmente
da segurança e se julgam vítimas do
sistema. A área de atendimento que
por medo de se impor e pelas
circunstâncias que trabalham acabam
ficando refém da segurança.

Facilidade: o sentimento de equipe.
Dificuldade: opiniões divergentes.

Facilitadores: a vontade do Diretor
Geral é que a integração aconteça.
Dificultadores – Diretor de Segurança
que não aceita a integração dos
grupos, o POP, olhar e ações
extremamente pessoais.
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SERVIDOR

23

24

EXPRESSÕES CHAVES
O fator facilitador é o bom
relacionamento que mantenho com
todos de um modo geral. As
dificuldades são a falta de espaço
onde temos que dividir uma sala
para dois profissionais ou melhor, o
prédio onde funciona o nosso setor é
minúsculo sem muita condição para
desenvolver o trabalho. Temos que
ficar pedindo sala a outros setores
no caso de realização de reunião de
grupo.
O elemento que promove certa
integração entre os grupos da
instituição e possibilita a interação
entre eles é a reunião de CTC –
Comissão Técnica Classificatória.
Esta Comissão, composta de
servidores de todos os setores da
unidade prisional, visa realizar
estudos e um plano individual de
ressocialização para todos o presos
que chegam à unidade. A cada ano,
o preso passa por nova avaliação de
modo a observar se o plano sugerido
para aquele preso foi executado, e
se não foi. Avalia-se se isso se
deveu à atitude da unidade ou
atitude do preso. Embora o objetivo
do PIR é a pessoa privada em
liberdade, esta reunião possibilita
avaliar onde cada setor tem
colaborado ou prejudicado na
realização daquele plano. Com tal
avaliação é possivel a cada setor
compreender como sua atitude pode
ser construtiva ou destrutiva,
facilitadora ou dificultadora na
realização do trabalho do outro.

Fonte: Dados da pesquisa

IDEIA CENTRAL

Facilitador é o bom relacionamento.
Dificuldade é a falta de espaço.

Elemento
que
promove
certa
integração é a reunião de CTC –
Comissão Técnica Classificatória.

140

APÊNDICE M
INTERLOCUÇÃO ENTRE AS ÁREAS INTERDISCIPLINARES DENTRO DA
UNIDADE PRISIONAL
SERVIDOR
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

EXPRESSÕES CHAVES

IDEIA CENTRAL

Não sabe.

Não sabe.

Com
muita
dificuldades
de
entendimento.
Deficiente. As vezes, informações
importantes não são repassadas aos
interessados.
Deficiente na comunicação e
compreensão como um todo.

Com
muita
entendimento.

Não sabe.

Não sabe.

Falha,
sendo
que
devíamos
conhecer o todo antes de assumir
setores.
São boas, na medida em que no
contato próximo e diário há uma
prática e exercício de todos os
setores.
De forma integrada em todos os
setores.
Acho necessária maior proximidade
entre setores/equipes.
Esta com muita falta de respeito. As
presas estão se sentindo como se
estivesse no spa e desrespeitando o
ambiente em que vivem.
Alguns setores se comunicam
melhor, mas por causa da exigência
diária.
Ainda é ineficiente e com muitas
falhas de comunicação entre os
setores.
As informações deveriam ser
passadas de forma mais ágil para
que a mudança ocorra em tempo
satisfatório.
Ainda
há
um
déficit
de
conscientização entre as áreas. Falta
todas as áreas compreenderem que é
necessário se unir, haver uma
interação de verdade e não trabalhar
e se ver, muitas vezes, isolada.
Deve melhorar.

dificuldades

de

Deficiente.
Deficiente.

Falha.

São boas.

De forma integrada.
Acho necessária maior proximidade
entre setores/equipes.
Falta de respeito.

Alguns setores se comunicam melhor.
Ainda é ineficiente e com muitas
falhas de comunicação entre os
setores.
As informações deveriam ser
passadas de forma mais ágil para que
a mudança ocorra em tempo
satisfatório.

Déficit de conscientização entre as
áreas da necessidade se unir.

Deve melhorar.
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SERVIDOR

16

17

18

19

20

21

22

EXPRESSÕES CHAVES
É sem dúvida o maior desafio
dentro da Unidade. Os setores não
se entendem, segurança só enxerga
segurança, ressocialização só os
seus, administrativo fica neutro e
Inteligência não sabe, nem longe, o
ideal
O sistema Prisional trabalha hoje
com um modelo interdisciplinar que
facilita muito a interlocução da
equipe. A CTC é formada por
ténicos, diretores e agentes que
acompanham e classificam o preso
no sentido de nortear o detento no
estudo, trabalho, etc. a partir do
momento em que ele ingressa no
sistema prisional.
Em algumas áreas percebo que
existem mais conflitos, enquanto
que outras esta interlocução flui
tranquilamente.
Segurança e atendimento em
conflitos diários por falta de
comunhão de objetivos.
Muito ruim, com fingimentos,
fofocas e interesses escusos. Falta
diálogo, comunicação e medo de
relatar os fatos que realmente
emperram o trabalho, por causa das
perseguições que podem vir a ser
vítimas. As presas, também com
seus grupinhos, dificultando os
relacionamentos.
De uma forma positiva, tendo em
vista que os diversos setores
dialogam e decidem a melhor forma
de colocar em prática um projeto,
substituí-lo ou mesmo, de cancelar.
Decisões estas que não são tomadas
sem a devida análise de riscos e
benefícios.
Carregada conceitos e preconceitos,
de crença, num poder por parte dos
agentes que conduzem as situações
de forma que acham que devem ser,
sem ao mesmo ouvir o profissional
que, talvez, esteja envolvido numa
situação.

IDEIA CENTRAL

Os setores não se entendem.

CTC é um modelo interdisciplinar que
facilita muito a interlocução da
equipe.

Em algumas áreas percebo que
existem mais conflitos, em
outras
esta
interlocução
flui
tranquilamente.
Segurança e atendimento em conflitos
diários por falta de comunhão de
objetivos.
Muito ruim, com fingimentos, fofocas
e interesses escusos. Falta diálogo,
comunicação e medo de relatar os
fatos que realmente emperram o
trabalho, por causa das perseguições
que podem vir a ser vítimas. As
presas, também com seus grupinhos,
dificultando os relacionamentos.

Forma positiva, diversos setores
dialogam e decidem. Decisões
tomadas com ánalise de riscos e
benefícios.

Preconceitos, de crença num poder
por parte dos agentes.
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SERVIDOR
23

24

EXPRESSÕES CHAVES
Os profissionais, de um modo geral,
mantêm um bom entrosamento entre
si.
A resposta anterior esclareceu sobre
a
CTCComissão
Técnica
Classificatória.
Esta
comissão
permite esta interlocução entre
todas as áreas dentro da unidade.
Entretanto, sendo uma unidade
prisional, há inteira disposição dos
membros das equipes em discutir os
caso, sugerir terapeuticas e dar os
encaminhamentos que avaliam
necessários.

Fonte: Dados da pesquisa

IDEIA CENTRAL
Bom entrosamento

CTCComissão
Técnica
Classificatória. Esta comissão permite
esta interlocução entre todas as áreas.
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APÊNDICE N
O QUE, NA SUA OPINIÃO, PODE SER FEITO PARA MELHORAR ESSA
INTERLOCUÇÃO
SERVIDOR
EXPRESSÕES CHAVES
1
Não sabe.
2
Não sabe.
Todo grupo precisa de uma boa
liderança que caminhe junto para
que sejam alcançados os objetivos
para o bom desempenho do
3
trabalho. É preciso que haja
educação e respeito entre ambas as
forças. Se não for assim não há
como melhorar nada.
4
Não sabe.
5
Não sabe.
6
Não sabe.
7
Não sabe.
8
Não sabe.
9
Não sabe.
Atenção aos agentes, diminuir a
10
carga horária e contratar mais
agentes.
11
Não sabe.
Reuniões periódicas, palestras,
12
comunicação ativa, dinamismo e
promoção da integração social.
Sempre que houver um novo fato ou
situação deve reunir toda direção
para decidir a providência a ser
13
tomada, em seguida, repassar para
os
grupos
evitando
assim
especulações.
Não haver uma hierarquia e sim
uma interlocução alinhada. Que a
14
comunicação possa ser num mesmo
nível, sem repressão, mas com um
diálogo mais aberto e objetivo.
Estimular
uma
comunicação
melhor, com maior frequência de
15
reuniões para tomada de decisões e
discustir situações.
Trabalhar em prol de um mesmo
16
objetivo, falando a mesma língua e
se respeitando.

IDEIA CENTRAL
Não sabe.
Não sabe.

Todo grupo precisa de uma boa
liderança que caminhe junto. É
preciso que haja educação e respeito
entre ambas as forças.

Não sabe.
Não sabe.
Não sabe.
Não sabe.
Não sabe.
Não sabe.
Atenção aos agentes, diminuir a carga
horária e contratar mais agentes.
Não sabe.
Reuniões
periódicas,
palestras,
comunicação ativa, dinamismo e
promoção da integração social.
Novo fato ou situação, deve reunir
toda direção para decidir a
providência a ser tomada, em seguida,
repassar para os grupos evitando
assim especulações.
Não haver uma hierarquia e sim uma
interlocução
alinhada,
que
a
comunicação possa ser num mesmo
nível, sem repressão.
Estimular uma comunicação melhor,
reuniões para tomada de decisões e
discutir situações.
Trabalhar em prol de um mesmo
objetivo e se respeitando.
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SERVIDOR

17

18

19

20

21

22

23
24

EXPRESSÕES CHAVES
Os processos já existentes facilitam
bem esta interlocução, mas acredito
que mais cursos e especializações
seriam de grande valia no sentido de
melhorar esta interlocução.
Continuar o trabalho que já vem
sendo
feito,
muito
diálogo,
orientações a respeito do trabalho de
atendimento e ressocialização,
orientações a respeito da nova
metodologia de trabalho do Estado,
principalmente os funcionários da
área de Segurança.
Dialogo e respeito entre as classes.
primeiro é preciso acabar com a
diversidade de regimes, todos os
servidores tem que ser oriundos de
concurso público.
Os servidores da área de
atendimento
tem
que
ter
treinamento na área de segurança, e
os da segurança entenderem melhor
a
área
de
atendimento
e
ressocialização. E muito tempo e
interesse político para discutir isso.

IDEIA CENTRAL
Mais cursos e especializações seriam
de grande valia no sentido de
melhorar esta interlocução.

Muito diálogo, orientações a respeito
do trabalho de atendimento e
ressocialização, orientações a respeito
da nova metodologia de trabalho do
Estado
e,
principalmente
os
funcionários da área de Segurança.
Dialogo e respeito entre as classes.
primeiro é preciso acabar com a
diversidade de regimes, todos os
servidores tem que ser oriundos de
concurso público.
Área de atendimento tem que ter
treinamento na área de segurança os
da segurança entenderem melhor a
área de atendimento e ressocialização.
E muito tempo e interesse político
para discutir isso.

Novas demandas, tendo em vista que,
Novas demandas,com a vivência, vão se
de acordo com a vivência, vão se
aprimorando as relações e ganha-se mais
aprimorando as relações e ganha-se
experiência.
mais experiência.

A Efap deveria proporcionar
treinamento das classes individuais
e mistas para que uma possa
compreender o trabalho da outra.
No momento não vejo nenhuma
dificuldade de relacionamento entre
os profissionais.
Tornar obrigatório a participação de
todos os setores na reunião de CTC.

Fonte: Dados da pesquisa

Treinamento das classes individuais e
mistas.

Não vejo nenhuma dificuldade
Tornar obrigatório a participação de
todos os setores na reunião de CTC.
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APÊNDICE O
ROTEIROS DE ENTREVISTAS DAS PRESAS:
RELACIONAMENTO DE PRESAS VERSUS PRESAS
PRESAS
1

2
3
4
5

6

7

8

9

10

11
12
13

14

EXPRESSÕES CHAVES
Tem muita humilhação e brigas, não há
respeito, apenas de vez em quando.
É difícil, em questão de conviver com
pessoas diferentes. Amigo de verdade é
só família, mas tem ajuda das pessoas
aqui dentro quando precisa.
É tranquilo, tem respeito.
É bem difícil, tem que fazer tudo pra
sobreviver, tem lugares piores ainda.
Mais ou menos, algumas respeitam,
outras não.
É dividido em grupos, não há respeito. É
como se fossem selvagens. Só se
respeita naqueles grupos. Agem como se
fossem pessoas sem instrução e sem
educação.
Existe desentendimento, muitas ajudam
umas as outras, mas não vê nada demais.
Algumas partes é difícil, todas tem que
se ajudar e nem sempre isso acontece.
Acha que é difícil melhorar porque cada
um tem que fazer a sua parte.
Às vezes é tranquilo, ás vezes não,
depende de um conjunto de coisas.
Na medida do possível é bom, pois uma
tá sempre procurando ajudar a outra e,
as vezes, acaba até sendo uma psicóloga
da outra,
Nesse setor é bom, tranquilo, mas tem
outros setores que é muito difícil
conviver.
Nesse setor é tranquilo, mas tem setores
que é horrível.
Falta respeito, amizade,
companheirismo. A convivência é
difícil.
Umas criticam as outras pelo fato dos
crimes diferentes. Outras se dão bem,
depende de cada um procurar conviver
da melhor maneira, da mesma forma que
é lá fora.

IDEIA CENTRAL
Humilhação e brigas não há
respeito.
É difícil em questão de conviver,
mas tem ajuda das pessoas aqui
dentro.
Tranquilo, tem respeito.
É bem difícil, tem que fazer tudo
pra sobreviver.
Algumas respeitam, outras não.
É dividido em grupos. Não há
respeito. Só se respeita naqueles
grupos.
Existe desentendimento,
não vê nada demais.
É difícil. Todas têm que se ajudar
e, nem sempre, a ajuda acontece.
Às vezes é tranquilo.
Na medida do possível é bom, pois
uma tá sempre procurando ajudar a
outra.
É muito difícil conviver.
Tem setores que é horrível.
Convivência é difícil.

Umas criticam. Outras se dão bem.
Da mesma forma que é lá fora.
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PRESAS
15
Presas
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

29

30
31

32

33
34
35
36
37

EXPRESSÕES CHAVES
Não tem nada a reclamar, é de boa
conduta.
EXPRESSÕES CHAVES
Não conhece outros setores e sempre foi
muito bem tratada. Aqui tem que ouvir e
ficar calada para conviver bem.
Tranquilo.
Normal, com respeito.
Aqui, neste setor, é tranquilo, mas em
outro setor apanhou porque seu marido
matou sua filha.
É mais ou menos. Aqui neste setor é
mais tranquilo, tem mais respeito.
As vezes é bom, ás vezes não.
Pelo menos comigo é bom.
Mais ou menos.
Difícil. Nem sempre as pessoas
entendem a gente. As vezes, escutam as
pessoas que estão certas.
Ao meu ver, mais ou menos, tem gente
que é meio intrigueiro outra é mais
tranquila.
Mais ou menos. Tem muita menina nova
e elas são agitadas.
Nada de bom. Essas meninas de hoje
não sabem o que é ser do crime não.
Bom.
Dependendo do ponto de vista é bom.
Não nos conhecemos e somos colocadas
no mesmo ambiente de vivência. É
normal acontecer conflitos e
desentendimentos.
Agitado.
Conturbado. Ao mesmo tempo muito
meloso, umas brigam a toa e outras
brigam demais.
Com muita falsidade, interesses
próprios, quase impossível de fazer
amizade, não se consegue ajudar mesmo
querer algo em troca, pois ao mesmo
tempo que se recebe um sorriso já está
de cara feia.
As vezes é agitado.
Péssimo.
Prestativos.
As vezes tranquilo, as vezes,
conflituosos.
De um tempo pra cá está muito agitado.

IDEIA CENTRAL
Boa conduta.
IDEIA CENTRAL
Bem tratada. Aqui tem que ouvir e
ficar calada para conviver bem.
Tranquilo.
Normal.
Aqui neste setor é tranquilo.
Aqui neste setor é mais tranquilo.
As vezes é bom.
Bom.
Mais ou menos.
Difícil.

Mais ou menos.
Mais ou menos.
Nada de bom.
Bom.
Não nos conhecemos e somos
colocadas no mesmo ambiente de
vivência. É normal acontecer
conflitos e desentendimentos.
Agitado.
Conturbado.

Com muita falsidade,
quase impossível de fazer amizade.

As vezes é agitado.
Péssimo.
Prestativos.
As vezes tranquilo.
Muito agitado.
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PRESAS
EXPRESSÕES CHAVES
38
Muito ruim. Elas são folgadas demais.
Presas
EXPRESSÕES CHAVES
Tranquilo. Ninguém mexe comigo. Já vi
39
muitas coisas mais pra mim é normal.
Eu achava que era um fuzuê, mas não é.
Razoável. Cada uma tem um gênio,
umas são compreensivas outras não.
40
Comportamento de algumas tem
comportamento bruto.
Fonte: Dados da pesquisa

IDEIA CENTRAL
Muito ruim.
IDEIA CENTRAL
Tranquilo.
Razoável.
Algumas tem comportamento
bruto.
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APÊNDICE P
RELACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS COM FUNCIONÁRIOS
PRESAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

EXPRESSÕES CHAVE
Muito tranquilo.
Não sabe dizer.
Não sabe dizer
É muito bom.
As vezes é tranquilo, as vezes não.
Tem umas que tem bom relacionamento e
outras tem uma disputa para saber quem
manda mais, mas na maioria é cordial.
Não sabe dizer.
Acha que tem mais problema que entre as
presas.
Acha que é mais ou menos também.
Acha que é bom. Nunca viu briga entre
elas.
Não é tranquilo. É uma engolindo a outra,
querendo subir nas costas da outra, mas
algumas são tranquilas.
Não é tranquilo. Existe rixa entre elas, já
presenciou inclusive brigas.
Acha que é bom.
Uns ficam nervosos com os outros, trazem
problemas pessoais para o serviço.
Não sabe dizer.
Percebi muito pouco. É mesma coisa. Tem
que dar respeito para ser respeitado. Umas,
as vezes, não respeitam as outras.
Não sabe dizer.
Não sabe dizer.
Não sabe dizer.
É um tentando prejudicar o outro.
Vejo que algumas são muito invejosas.
Outras gostam de mostrar serviço em cima
das colegas.
Bom.
Bom.
Pelo que eu vejo, aparenta que se
respeitam, mas nem todos, porque, por eles
serem companheiros de trabalho eles
mesmo se desrespeitam.
Pelo menos mostrava que tratam bem.
Nunca vi nada demais,

IDEIA CENTRAL
Tranquilo.
Não sabe.
Não sabe.
Muito bom.
As vezes é tranquilo.
Disputa para saber quem manda
mais, mas na maioria é cordial.
Não sabe.
Tem mais problema que entre as
presas.
Mais ou menos.
Bom.
São uma engolindo a outra.
Existe rixa entre elas, já presenciou
inclusive brigas.
Bom.
Nervosos, trazem problemas
pessoais para o serviço.
Não sabe.
Umas, as vezes, não respeitam as
outras.
Não sabe.
Não sabe.
Não sabe.
Um tentando prejudicar o outro.
Invejosas.
Outras gostam de mostrar serviço
em cima das colegas.
Bom.
Bom.
Se desrespeitam.
Tratam bem.
Nada demais.
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PRESAS
27
28
29
30
31

32

33
34
35
36
37
38
39

40

EXPRESSÕES CHAVE
Tudo mascarado, tudo que acontece é
fingimento.
Bom.
Bom.
Médio. Elas falam da vida pessoal e vira
fofoca.
Muito difícil, difícil demais. Elas são
falsas.
Bons. A gente vê a diferença porque tudo
que vai fazer tem que gostar. Alguns
gostam e outros trabalhar por trabalhar. Por
exemplo: quando eu vejo que a assistente
social ou alguém da unidade está fazendo
alguma coisa para o preso elas não gostam,
e outras já são educadas, gostam do que
fazem e fazem o trabalho delas. Elas fazem
acepção uma da outra. Tem entre elas uma
perseguição, falsidade é em excesso. As
amizades são escolhidas, só se dão bem as
agentes que são do mesmo setor.
Bom.
Ruim.
Bom. Porque atende a gente bem, não
demora e é só por isso.
Existe muita divergência. Elas competem
entre si.
Bom.
Tem umas que cola com outra, tem outras
que são comédia demais.
Eles são pra lá e eu pra cá, me dou respeito
e não presto atenção neles
Elas são competentes com trabalho, tem
respeito, mas tem algumas que não tem
educação. Muito difícil. Uma querendo
engolir a outra, derrubar a outra.

Fonte: Dados da pesquisa

IDEIA CENTRAL
Fingimento.
Bom.
Bom.
Falam da vida pessoal e vira fofoca.
Difícil.
São falsas.

Fazem acepção uma da outra,
perseguição, falsidade é em excesso.

Bom.
Ruim.
Bom.
Competem entre si.
Bom.
Cola com outra, comédia demais.
Não presto atenção neles
Difícil, uma querendo engolir a
outra, derrubar a outra.
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APÊNDICE Q
RELACIONAMENTO FUNCIONÁRIOS VERSUS ADMINISTRAÇÃO
PRESAS

EXPRESSÕES CHAVES

IDEIA CENTRAL

1

Muito tranquilo.

Tranquilo.

2

Não sabe dizer.

Não sabe.

3

Não sabe dizer.

Não sabe.

4

É muito bom.

Muito bom.

5
6

Não sabe dizer..
Não sabe dizer.

Não sabe.
Não sabe.

7

Não sabe dizer.

Não sabe.

8
9

É igual preso com preso, falsidade em cima de É igual preso
falsidade.
falsidade.
Acha normal, quase não vê.
Quase não vê.

10

Acha que é bom. Nunca viu briga entre elas.

Bom.

11

13

Não percebe, pois não tem contato livre, mas
escuta que não é muito bom.
As fofoqueiras são tratadas melhor, quem não
leva fofoca é diferenciada.
Não sabe dizer.

Não percebe.
Mas escuta que não é muito bom.
As fofoqueiras são tratadas
melhor.
Não sabe.

14

Não sabe dizer.

Não sabe.

15

Não sabe dizer.

Não sabe.

16
17

Aqui o setor é mais afastado, só vê no rádio. não dá para falar.
Então, não dá para falar.
Não sabe dizer.
Não sabe.

18

Não sabe dizer.

Não sabe.

19

Não sabe dizer.

Não sabe.

20

Não sabe dizer.

Não sabe.

21

Bom até onde eu já pude ver.

Bom.

22

Bom.

Bom.

23

É bom, mas é fingido.

Bom, mas é fingido.

24

25

Assim é meio difícil porque a gente quase não Quase não vê os diretores.
vê os diretores, quando a gente é atendida, vê
que se dá amigavelmente com respeito.
Deve ser ótimo, porque ela que manda, né?
Deve ser ótimo.

26

Não sabe dizer.

12

Não sabe.

com

preso,
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EXPRESSÕES CHAVES

PRESAS

IDEIA CENTRAL

27

Só “ puxação de saco”.

“puxação de saco”.

28

Muito bom.

Muito bom.

29

É muito pessoal. Elas massageiam o ego das É muito pessoal. Elas massageiam
Diretoras, de forma que até uma pessoa surda o ego das Diretoras.
percebe. Rsrsrs.
Bom.
Bom.

30

33

Tenho pouco acesso, mas pelo pouco que vejo Bom.
acho que é bom.
Pura “puxação de saco”. Normal, muito, muito, “Puxação de saco”.
muito...
Normal.
Normal.

34

Normal.

35

37

Não sei explicar. Não tenho contato fora da Não sei.
cela, não trabalho, não estudo.
Nota-se que há um interesse em manter uma Interesse em manter uma posição
posição segura e de amizade com os diretores. segura e de amizade com os
diretores.
Não sei, porque não tenho contato.
Não sei.

38

Elas “ puxam saco dos grandão”.

39

As vezes é bom, as vezes não. elas ficam As vezes é bom.
discutindo na nossa frente.
Ficam discutindo na nossa frente.
Não tenho nada a falar, quero dizer. Acho que é “Puxação de sacooooo”.
uma “ puxação de sacooooo”. Rsrs

31
32

36

40

Fonte: Dados da pesquisa

Normal.

“Puxam saco dos grandão”.
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APÊNDICE R
RELACIONAMENTO ENTRE FUNCIONÁRIOS E PRESAS
PRESAS
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

EXPRESSÕES CHAVES
É muito bom e tranquilo.
É ótimo.
É tranquilo.
É muito bom.
Nada a reclamar de nenhuma das
agentes, só de uma.
A maioria é bom, mas tem aquela
pequena parte que gosta de humilhar,
provar que manda e que presos são
inferiores.
Não tem nada a queixar, sempre foi bem
tratada.
As vezes impõe autoridade tratando
como bicho, mas são poucas, muitos
conversam e até escutam seus problemas.
Tratam as internas com educação.
Não tem problema com ninguém, todas
são boas. Alguns funcionários não têm
estrutura para lidar com os problemas
aqui dentro, fora o que chega de fora.
É difícil também. Tem umas que são
boas, mas outras não tratam com respeito
e dignidade, até gritam.
Umas tratam bem, outras mal. Não tem
consenso.
Uns tratam bem, outros não, tendo mais
quem trata bem.
Tem agente que comunica preso a toa,
uns tratam bem, outros mal.
Testam o psicológico, não ajudam, tudo
é castigo, não procura dar direito a gente.
Não tem nada a reclamar, sempre foi
tratada com educação e respeito. Normas
foram feitas para ser cumpridas.
Não tem nada a reclamar.
São ótimos, bons, tratam todos bem.
São tranquilos, educados, resolve tudo na
medida do possível.
Já sofreu muito preconceito, por ser
hermafrodita. Minoria. Maioria trata com
respeito.
Bom, mas tem umas agentes implicantes.
Acho bom, não tenho nada a reclamar.

IDEIA CENTRAL
Bom e tranquilo.
Ótimo.
Tranquilo.
Muito bom.
Nada a reclamar.
A maioria é bom.
Pequena parte que gosta de
humilhar.
Nada a queixar.
As vezes impõe autoridade tratando
como bicho, mas são poucas.
Com educação.
Alguns funcionários não têm
estrutura para lidar com os
problemas aqui dentro, fora o que
chega de fora.
É difícil também. Tem umas que são
boas.
Umas tratam bem, outras mal.
Umas tratam bem, outras não
Uns tratam bem, outros mal.
Não ajudam, tudo é castigo.
Sempre foi tratada com educação e
respeito. Normas foram feitas para
serem cumpridas.
Nada a reclamar.
São ótimos.
São tranquilos.
Resolve tudo na medida do possível.
Maioria trata com respeitoM
Bom.
Bom.
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PRESAS
23

24

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

EXPRESSÕES CHAVES
Ruim, tem umas agentes que faz ficar
pior.
Não tenho que reclamar nada. A partir do
momento que não dou motivo para me
tratarem mal, mas tem uns que mesmo
sabendo que está errado querem passar
por cima.
Depende muito. Tem umas agentes que
ajuda umas presas mais que outras e isso
não é certo.
Bom, tem pouca agente chata e folgada.
Piorou. Tem pouca gente que trabalha
direito nessa cadeia.
Médio.
Bom, claro que não há como ser ótimo,
pois estamos em posições diferenciadas
Bom, são poucas que são sem educação.
Acho que tem muita gente que fala
demais e na hora que precisa fica lá
“puxando saco “ da agente, é muita
judaria.
Para se respeitar tem que se dar respeito,
a maioria não respeita e cobra, mas não
vão ter as outras sim.
As vezes é ruim, mas eu não tenho nada
para reclamar.
Comigo é horrível.
As vezes não é bom. Tem hora que a
gente pede as coisas e não é ouvida, não
pode nem conversar alto que elas não
deixam.
Dentro do possível é bom.
No geral é bom, mas tem umas Agentes
que não sabem trabalhar e nem tratar o
preso.
É ruim e bom, mais ruim do que bom.
Algumas respeitam e outras não. A gente
pede elas gritam.
Em vista de Bicas é bom.

Fonte: Dados da pesquisa

IDEIA CENTRAL
Ruim.

Não tenho que reclamar nada.

Depende muito. Tem umas agentes
que ajuda umas presas mais que
outras.
Bom.
Tem pouca gente que trabalha
direito.
Médio.
Bom.
Bom.
Muita gente que fala demais.

A maioria não respeita e cobra.
As vezes é ruim.
Horrível.
As vezes não é bom.
Bom.
Bom.
Mais ruim do que bom.
Algumas respeitam e outras não.
Bom.
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APÊNDICE S
INFLUÊNCIA DOS DIVERSOS TIPOS DE RELACIONAMENTO NA
SOCIALIZAÇÃO DAS PRESAS
PRESAS EXPRESSÕES CHAVES
1
Acha que não há influência.
Sim, porque aqui aprendeu a
2
respeitar as pessoas, ter
responsabilidade com horários.
Tem no sentido de ajudar a não
3
querer voltar, dão conselhos bons.
Sim, positiva, no sentido de não
4
querer retornar nunca mais para
cadeia.
As vezes ajuda, as vezes atrapalha,
as vezes tem gente que vai para
5
castigo sem necessidade
atrapalhando o processo judicial.
Atrapalha na execução da pena. É
positivo no sentido de sair daqui e
6
não querer volta de jeito nenhum.
Aprendeu muita coisa errada, que
nem sabia que existia.
Ajuda muito, pois recebeu muitos
conselhos bons das agentes para
7
mudar de vida e colocar a cabeça no
lugar.
Acha que influencia sim. Sai pior
que entrou, inclusive com
8
pensamento de vingança contra
agentes, mas mudança depende de
cada um.
Acha que não, pois o processo de
9
mudança é interno e cada um tem
correr atrás da sua melhora.
Acha que sim, porque a depender de
presos que implicam com agentes e
10
vice-versa, causa um ódio, uma
raiva nas pessoas.
Influencia muito. Se olhar o jeito
que é tratada sai daqui muito
11
revoltada. A única coisa boa desse
setor é que tem trabalho.
No meu não. Porque não faço conta,
12
mas acha que em outras pessoas
pode influenciar negativamente.
Influenciam. Tem uns que ajudam e
13
outros atrapalham.

IDEIA CENTRAL
Não há influência.
Aprendeu a respeitar as pessoas, ter
responsabilidade com horários.
Ajudar a não querer voltar.
Positiva.
Não querer retornar nunca mais para
cadeia.
As vezes ajuda, as vezes atrapalha.

Positivo no sentido de sair daqui e não
querer volta de jeito nenhum. Aprendeu
muita coisa errada.

Recebeu muitos conselhos bons das
agentes.

Influencia sim. Sai pior que entrou,
pensamento de vingança contra agentes.

Não, pois o processo de mudança é
interno.
Sim.
Presos que implicam com agentes e
vice-versa, causa um ódio.
Influencia muito.
O jeito que é tratada sai daqui muito
revoltada. A única coisa boa desse setor
é que tem trabalho.
Não, porque não faço conta.
Uns que ajudam e outros atrapalham.
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PRESAS

14

15

16

17
18
19

20
21
22
23

24

EXPRESSÕES CHAVES
Teve muita ajuda nesta Unidade,
teve portas abertas, conselhos, mas
em outras partes é ruim. Tem
pessoas que sabe que podem ajudala sempre que precisa.
Tem porque, muitas vezes, a falta de
atendimento causa revolta, causa
problema de indisciplina nas presas,
atrapalhando a vida, falta diálogo , o
direito de uma termina, quando
começa o outro. A Direção trata
todos muito bem. Tem alguns
agentes que escutam, de 10 tira dois.
Gitaf também não respeita, mistura
as coisas dentro da cela quando vai
fazer geral. Não tem médico, não
tem remédio.
Acho que um pouco sim. Tem medo
de brigar com alguém e correr risco
quando sair daqui. O lado bom é
que todos se veem como amiga e
isso pode levar para o crime quando
sair, principalmente quando há
relacionamento entre duas mulheres;
pessoas que tomam medicamento
devido uso de droga, deveriam ter
medicamento diminuído antes de
sair, sem contar que não tem uma
família estruturada para apoia-la.
Influencia, pois funcionários são
muito bons, dão muitos conselhos
bons.
Não consegue perceber ainda.
Acha que influencia de maneira
positiva.
Sim, pois quando não tem respeito e
não é tratado com ética acaba
tomando aquilo como um motivo
para não melhorar.
Ajuda muito.
Sim, quando a gente é bem tratado
aprende tratar bem, ser educada.
Ajuda a gente trata do jeito que a
gente é tratado.
Acho que sim, porque tipo as
agentes que tratam a gente bem elas
estão mostrando para a gente que
somos seres humanos também,
mostram que podemos mudar.

IDEIA CENTRAL
Teve muita ajuda nesta Unidade. Tem
pessoas que sabe que podem ajuda-la
sempre que precisa.

Falta de atendimento causa revolta. A
direção trata todos muito bem. Tem
alguns agentes que escutam, de 10 tira
dois.
Gitaf também não respeita.

Pouco sim. Tem medo de brigar com
alguém e correr risco quando sair daqui.
Todos se veem como amiga e isso pode
levar para o crime quando sair.

Influencia, dão muitos conselhos bons.
Não percebe.
Influência de maneira positiva.
Sim. Quando não tem respeito e não é
tratado com ética tomando aquilo como
um motivo para não melhorar.
Ajuda muito.
Sim. É bem tratado aprende tratar bem,
ser educada.
Ajuda a gente trata do jeito que a gente
é tratado.
Sim. Tratam a gente bem, mostra que
somos seres humanos também, que
podemos mudar.
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25

26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

37
38
39

40

EXPRESSÕES CHAVES
Muito. Porque tem muita gente que
sai da cadeia revoltado e quando a
gente é tratada como gente quer
mudar, sai daqui com outro
pensamento.
Ajuda na educação de falar e viver
com as pessoas.
Sim.

IDEIA CENTRAL
Muito. tem gente sai revoltada, quando
a gente é tratada como gente quer
mudar, sai daqui com outro
pensamento.
Ajuda na educação de falar e viver com
as pessoas.
Sim.

Sim. Relacionamento é tudo.

Sim. Relacionamento é tudo.

Sim. Todo tipo de relacionamento
nos ajuda na socialização.
Sim.
Depende. Tem presa que revolta
porque quer gritar mais alto que o
agente e depois que elas comunica
as presas ficam revoltadas.
Também, mas na verdade as
pessoas, as presas tem que querer,
acho também que deveria oferecer
ajuda fora.
Sim.
Sim.
Acho que sim, porque vai de cada
pessoa!
Sim, as formas de relacionamentos
nos amadurecem, nos ensinam, nos
corrigem, etc.
Sim. Ajuda o preso a entender e
conscientizar qual o seu lugar na
cadeia e qual lugar que ocupar lá
fora.
A gente muda quando a gente quer.
Não. Eles são agentes e nós somos
presas, se a gente quiser
ressocializar dá, mesmo com elas
não querendo.
Algumas pode ser que sim, porque
tem que querer mudar de vida,
senão agente se revolta.

Sim. Todo tipo de relacionamento nos
ajuda na socialização.
Sim.

Fonte: Dados da pesquisa

Depende. Tem presa que revolta.

Também, a presa tem que querer.
Sim.
Sim.
Acho que sim, vai de cada pessoa!
Sim, nos amadurecem, nos ensinam, nos
corrigem, etc.
Sim.
Conscientizar qual o seu lugar na cadeia
e qual lugar que ocupar lá fora.
Muda quando a gente quer.
Não. Se a gente quiser ressocializar dá,
mesmo com elas não querendo.
Algumas.
Tem que querer mudar de vida.

