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RESUMO  

A violência e a criminalidade avançam em todos os setores da sociedade e as 

ineficientes ações de combate a esse avanço resultam nas condições miseráveis em que 

se encontram as prisões brasileiras. Nesse cenário, dois atores estão conectados em um 

campo de batalha: o encarcerado e o servidor penitenciário. De um lado, o encarcerado, 

produto de políticas sociais desacreditadas ao longodo tempo e a degradação moral da 

sociedade, e do outro o servidor penitenciário, componente dessa mesma sociedade, mas 

com o papel de atuar na recuperação do encarcerado. O elo que os liga é a finalidade 

ressocializadora da pena e de que forma ela pode acontecer nesse ambiente. Esse artigo 

propõe identificar o papel do servidor penitenciário como agente social e a importância 

da formação profissional como instrumento ressocializador. 

 

Palavras-chave: Servidor penitenciário, formação, socialização. 

 

The penitentiary worker professional education as a socializing instrument 

 

ABSTRACT 

Violence and criminality advance in all sectors of society and the inefficient combat 

actions result in the miserable conditions Brazilian prisons are nowadays. In this setting, 

two actors are connected in a battle filed: the prisoner and the penitentiary worker. On 

one side, the prisoner, product of long time disbelieved policies and society´s moral 

degradation, and on the other side the penitentiary worker, a component of this very 

same society, but who has the role of acting in the prisoner´s recovery. The bound that 

links them is the penalty´s resocialization purpose and how it can happen in this 
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environment. This article proposes to identify the penitentiary worker´s role as a social 

agent and the importance of their professional education as a resocialization instrument.  

Keywords: Penitentiaryworker, professionalization, socialization.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A violência e a criminalidade avançam em todos os setores da sociedade, frutos 

de injustiça social e outros fatores que evidenciam a ausência de ética e o 

desmoronamento moral de uma sociedade complexa, aliados a aspectos emocionais e 

mentais patológicos. Este contexto apresenta ao servidor penitenciário um dilema 

constante: como separar o crime do criminoso e não cair na armadilha do abuso de 

poder? 

Como perceber a fragilidade com que de um momento para outro um cidadão torna-

se réu e passa a compor, como condenado a grande massa de encarcerados para os quais os 

direitos são reiteradas vezes negada? 

O Estado brasileiro está pautado pelos princípios do estado democrático de 

direito, portanto, a atividade penal tem um caráter fundamentalmente jurisdicional, 

estando sujeita às normativas legais e comprometida com o estrito cumprimento da lei, 

de forma que não cabem interpretações, inferências ou negligências. Dessa forma, o 

princípio elementar da execução penal deve ser o da humanização da pena, 

identificando o condenado como sujeito de direitos e deveres e o Estado o instrumento 

que garante o cumprimento deste princípio (MARCÃO, 2014, p. 54).  

Percebe-se que as condições de violência e agressividade da massa carcerária 

são o reflexo da violação sistemática de direitos dos encarcerados, assim como a 

submissão dos presos ao poder das facções criminosas é acentuado pela ausência do 

Estado, falta de serviços assistenciais, além da intimidação numérica e insuficiência na 

capacitação profissional dos agentes de contato, portanto, a violação estrutural de 

direitos do sistema penal. Cabe aos servidores a guarda dos direitos humanos, atuando 

com vigilância, protagonismo e mobilização e lhes é exigida, portanto, uma postura 

pessoal e profissional permeada pelo conhecimento e pela ética. 

Por isso é imprescindível que os servidores penitenciários busquem a 

profissionalização e aperfeiçoamento contínuo, uma vez que isso possibilita que os 

agentes e líderes possam se conhecer melhor, realizar projetos juntos, dar feedbacks, 

receber orientações de forma madura, interagir e alcançar melhores resultados para o 
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sistema como um todo, além de atingir mais qualidade nas relações interpessoais, tanto 

dentro como fora do ambiente de trabalho. 

Assim, objetiva-se desenvolvê-lo profissionalmente para que se alcance uma base 

de conhecimentos que o sustente como elemento de transformação do meio em que vive 

e daqueles que o cercam. 

 

Os caminhos para separar o crime do criminoso 
 

A execução penal se pauta pelos princípios constitucionais que garantem os 

direitos dos presos, o que significa que o que se aplicar ao cidadão comum cabe também 

ao preso. Não sendo prerrogativa da administração penitenciária e dos agentes públicos 

da ação executória decidir que direitos irá conceder e quais direitos serão negados. 

Os poderes da administração pública são quatro: poder de polícia, poder 

hierárquico, poder disciplinar e poder regulamentar e esses poderes que se constituem 

em instrumentos de trabalho do servidor público e também do servidor penitenciário no 

que tange às atividades requeridas para a execução de suas atribuições 

(BITTENCOURT, 2015 p. 32). 

Eles ainda são classificados em poder vinculado e poder discricionário, sendo o 

servidor penitenciário dotado unicamente e exclusivamente do poder vinculado, o que 

significa que deve atuar dentro da lei sem qualquer liberdade ou discricionariedade. 

A discricionariedade é uma liberdade existente ao administrador público para agir 

quando a lei deixa certa margem de liberdade para a escolha da oportunidade ou da 

conveniência de agir, ou, o motivo ou o objeto do ato a ser realizado. Ou seja, quando o 

servidor tiver que decidir qual o melhor momento de agir, qual o meio de ação mais 

adequado, qual a sanção cabível diante das previstas na norma legal.  

Sendo que o servidor penitenciário não goza dessa prerrogativa, ser complacente 

com a violação de direito ou defender tal comportamento, independente do ser humano 

objeto da violação, é possibilitar que esferas superiores do poder decisório sobre a vida 

coletiva subjuguem direitos adquiridos. 

Assim, é fundamental estudar e discutir o papel das desigualdades sociais, da 

exclusão, da segregação de vastas parcelas da população na produção da violência, da 

marginalização que desembocam nas prisões além de evidenciar a interface entre as 

políticas públicas, serviço penal, operadores do sistema e direitos humanos. E, neste 

contexto, a necessidade da educação formadora e continuada dos servidores 
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penitenciários para que possa separar o crime do criminoso e garantir a execução penal 

na forma da lei. 

 

O servidor penitenciário como elemento socializador 
 
É preciso refutar a leitura equivocada e confortável de que um alguém invisível, 

externo à dinâmica coletiva, tem o poder de isoladamente e, autonomamente, definir 

todos os destinos da vida social. 

A educação formadora do servidor penitenciário tem como objetivo precipitar a 

reflexão sobre o protagonismo do profissional do sistema penitenciário nas políticas 

públicas que viabilizam os direitos humanos. 

Por esse motivo a teoria de base do processo de formação do servidor 

penitenciário é a pedagogia social, assim apresentada pela Associação de Pedagogia 

Social: 

A pedagogia social é o processo, cujo resultado é a ecologia social, ou seja, é 
a qualidade social, que resulta da interação entre o indivíduo, grupos,, 
instituição e o seu ambiente social como base para desenvolvimento social. 
Portanto, a pergunta central é: quais condições precisam ser criadas a cada 
nível (indivíduo, grupo e instituições) para que possam participar e contribuir 
de forma saudável para o desenvolvimento do todo (o ambiente social) e, de 
outro lado, quais condições devem ser criadas em nível do todo, para que se 
torne possível o desenvolvimento saudável de cada parte (PAULA; 
MACHADO, 2009, p. 4).  

 
Dessa forma, a sua pertinência reside na natureza da atividade penal em si, que 

consiste em um processo de educação social visando a transformação da realidade de 

vida dos custodiados. E, esta transformação somente poderá ser propiciada, como já 

mencionado, por profissionais com uma postura pessoal e profissional permeada pelo 

conhecimento e pela ética. Ainda assim, perdura a questão de como o servidor 

penitenciário pode desvincular o crime do criminoso e, a partir desse momento, aplicar 

todo o seu conhecimento a fim de tratá-lo com humanidade. Leonardo Boff (2004) traz 

um indicativo para esse caminho, pois [...] todo o saber possui uma destinação 

humanitária e social. Trata-se de defender, expandir e elevar a vida em níveis cada vez 

mais altos e dignos. Socialmente, trata-se de gestar o cidadão participante, cooperativo, 

crítico, criativo e ético (p. 10). 

Através da formação profissional os servidores penitenciários analisam em uma 

perspectiva histórica a origem, o conceito, as características e as gerações da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) (ONU, 1948), à luz dos acordos internacional 
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e nacional brasileiro e introduzido ao Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH) 

(BRASIL, 2010) e ao Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) 

(UNESCO, 2007), nos quais se encontram contemplados os profissionais de segurança e 

justiça como cidadãos e como protagonistas na efetivação desses acordos, planos e 

políticas nos espaços de privação de liberdade.  

Ao iniciar a pauta dos direitos humanos no sistema penal como práxis, também se 

instiga a percepção sobre o perfil e a natureza do preso como seres humanos e sua 

função na configuração social como criminoso, avalia-se as políticas de direitos dos 

trabalhadores.  

A formação também permite ao agente penitenciário analisar e discutir o caráter 

seletivo e relativista com que se julga o mesmo crime sob diferentes critérios, sob a 

mesma bandeira dos direitos humanos, além de evidenciar o perfil dos violadores. 

Adicionalmente, fortalece as políticas públicas como garantia de direitos, avalia o 

desempenho na atividade penal e analisa as possibilidades e limites de efetivação 

judicial dos direitos econômicos, sociais e culturais em países em desenvolvimento, 

fornecendo ainda noções de Direito Internacional Comparado. 

Com isso se demonstra aos servidores os elementos que compõem o complexo 

caleidoscópio da atividade penal, uma atividade que não pode prescindir da capacidade 

de atuar com profissionalismo e isenção, orientado pelo ordenamento jurídico que 

estabelece as normas para o devido processo legal de execução penal e ressocialização 

dos indivíduos encarcerados. Consequentemente traz para os servidores penitenciários a 

percepção de sua condição de agentes ressocializadores, o que impõe a adoção de seu 

papel como protagonista na defesa dos direitos dos condenados, além de seus próprios 

direitos enquanto cidadão e enquanto coletivo profissional. 

 

A descoberta do ser humano por trás do criminoso 

 

Ainda que os métodos de encarceramento tenham evoluído, que suas bases 

legais tenham se desenvolvido, que saberes tenham sido criados e multiplicados, e que 

os processos tenham sido modernizados, percebemos o retrocesso administrativo, 

legislativo, judicial e fático acerca da prisionização (AMARAL, 2017 p. 42). 
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Por séculos as prisões sempre serviram como depósitos de homens e mulheres 

que ficaram a margem da sociedade por não terem seguido as regras que determinava as 

diferenças entre o certo do errado. O encarceramento foi e é compreendido pela 

sociedade regrada, apenas como punição ou castigo, sendo que:  

 

As leis são condições sob as quais homens independentes e isolados se 
uniram em sociedade (...) Faziam-se necessários motivos sensíveis 
suficientes para dissuadir o espírito despótico de cada homem de novamente 
mergulhar as leis da sociedade no antigo caos. Esses motivos sensíveis são as 
penas estabelecidas contra os infratores das leis (BECCARIA, 2005, p. 41). 
 

 

Sendo assim, apenas o caráter punitivo prevalece, separando os maus dos bons, 

com o propósito de manter a ordem da sociedade devidamente regrada, ainda que essa 

mesma sociedade demonstrasse, no decorrer da história, não mantém os princípios 

estáveis de conduta.  Leis foram criadas a fim de determinar um propósito para as 

punições e, via de regra, mostrar ao criminoso que o que ele fez era errado e merecia ser 

punido e que a prisão será o seu ambiente de reabilitação. O princípio básico da punição 

é: 

 

O método de transformação individual da prisão é a disciplina, a política de 
coerção exercida para dissociar a energia do corpo da vontade pessoal do 
condenado, com o objetivo de construir indivíduos dóceis e úteis, que 
obedecem e produzem (SANTOS, 2012, p. 14). 
 
 

Contudo, ainda permanece visivelmente o caráter meramente punitivo das prisões. 

Basta analisarmos a quantidade de eventos retratados pela mídia escrita e televisiva, 

sobre o estado das prisões e cadeias para identificarmos que as condições de 

recuperação do indivíduo encarcerado são quase inexistentes. 

Se o Estado não oferece condições físicas adequadas em nossas prisões, se o 

objetivo das penas é meramente punitivo e se o tratamento das pessoas aprisionadas é 

feito sem instrumentos adequados, qual é o objetivo do encarceramento senão apenas a 

separação do indivíduo à margem da sociedade? 

Foucault afirma que as prisões não alcançam seus objetivos, elas não reduzem a 

violência, mas sim fabricam mais delinquência (FOUCAULT, 2012). Então, como 

reverter esse quadro e fazer com que o encarceramento passe a ser um instrumento de 

punição com caráter ressocializador? Talvez um dos inúmeros caminhos seja 

intensificar essa conexão que liga o encarcerado ao agente encarcerador e vice-versa.  
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Ao encarcerado, o devido tratamento penal, a individualização da pena, o 

atendimento a saúde, a oferta de estudo e qualificação, o apoio ao egresso. Ao agente 

encarcerador, o servidor penitenciário, as devidas condições de trabalho, remuneração 

adequada, a atenção biopsicossocial e a devida e continuada formação profissional, para 

dotá-lo de instrumentos que o façam perceber o encarcerado não como o “monstro” que 

o levou à prisão, mas como o ser humano que muitas vezes, em liberdade, viveu privado 

das oportunidades e que encontrou na marginalidade a única opção de sobrevivência. 

Essa instrumentalização do servidor penitenciário virá fundamentalmente da 

formação profissional que o Estado irá oferecer. Falhar nessa tarefa será deixar o 

servidor a mercê da prisionização, da hostilidade dos espaços físicos, tornando-o 

embrutecido na forma de tratar o encarcerado e ao mesmo tempo suscetível a danos 

físicos e psíquicos. Os exemplos de casos com essas características são inúmeros. 

São necessárias ações para que o servidor penitenciário não encontre no 

encarceramento um elemento de satisfação pessoal em punir, uma vez que a pena 

imposta ao criminoso é a própria punição e não cabe ao servidor puni-lo mais uma vez.  

O servidor precisa se ver como um agente ressocializador, elemento de grande 

importância no cenário prisional onde o ambiente de vivência humanizada depende do 

seu desempenho de perceber o encarcerado como o homem que necessita do arrimo 

para se manter firme durante o processo punitivo e reunir condições de restabelecer-se 

na sociedade ao término de sua pena. 

A formação profissional continuada do servidor penitenciário traz, portanto, 

inúmeros benefícios. Primeiramente, o fator dissociativo, ou seja, o fato de que, por um 

determinado tempo, ele ficará dissociado do ambiente de quase confinamento, aliviando 

a tensão das horas em que permaneceu sob a tensão do cotidiano de uma unidade penal.  

Em seguida, receber uma atenção profissional especializada que o coloca em 

primeiro plano, e não o encarcerado – ainda que o objetivo final da formação seja a 

recuperação deste. Durante o período em que estiver presente na sala de aula, auditório, 

computador, ou qualquer outro ambiente educacional, ele receberá informações, as 

processará, interagirá com outros membros de sua classe profissional e compartilhará 

esse conhecimento, fundamentado na espiral de Monaka e Takeushi (1997), conforme 

Imagem 1, em um processo duradouro, que o manterá em atividade dentro e fora do seu 

ambiente de trabalho.  
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Imagem 1 – Espiral do Conhecimento 

Fonte da imagem: Nonaka e Takeuchi (1997) 
 

 

As ações da Escola de Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário – ESPEN como 
fomentadora da formação profissional 

 

A Escola Penitenciária - ESPEN, surgida como no início dos anos 90, tem a 

missão de formar e capacitar profissionalmente os servidores penitenciários. No 

decorrer dos anos foram estabelecidos e aplicados diferentes formatos e planos 

pedagógicos com o objetivo de atender às demandas educacionais no sistema prisional. 

Inúmeros projetos e programas foram desenvolvidos no intuito de prover, 

continuamente, o servidor com o conhecimento e capacitação necessários para o correto 

desempenho de sua função. 

Tais programas objetivavam responder aos principais questionamentos para o 

Desenvolvimento Profissional do servidor penitenciário no que se refere à compreensão 

e ao correto desempenho de suas atribuições, propiciando-lhe confiança e adaptação, 

conforme apresentado na Imagem 2. 
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Imagem 2 – Questionamentos para o Desenvolvimento Profissional 

Fonte: Autor 
 

A crença no aprimoramento contínuo e a necessidade de maior estruturação no 

conteúdo programático existente levaram, no ano de 2012, a ESPEN a consolidar uma 

proposta de formação aos novos agentes penitenciários, concursados, em que o 

conhecimento necessário é oferecido em cinco áreas distintas, com duração total 

mínima de 180 horas e segmentado em módulos, apresentados na Imagem 3.  
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Imagem 3 – Os cinco módulos que compõem o currículo básico da ESPEN 

Fonte: Autor 
 

O Módulo I, Fundamentos Básicos, traz um panorama sócio histórico das prisões 

e sistemas de punições, a ética e postura profissional nas relações, o processo 

administrativo disciplinar e a sindicância. 

O Módulo II,  Fundamentos Jurídicos, abrange as bases do direito penal e 

processual, a Lei de Execuções Penais e os conceitos do tratamento penal humanizado. 

O Módulo III, Fundamentos Psicossociais (Direitos Humanos e Cidadania), leva 

o servidor a compreender as concepções da violência e suas implicações psicossociais, a 

identificação das matrizes político-criminais e as propostas das penas alternativas, além 

dos conceitos dos direitos humanos e sua aplicação no sistema penal. 

O Módulo IV,  Operacional e Segurança, contempla a essência das atribuições e 

áreas de atuação do servidor penitenciário no que se refere à vigilância e custódia do 

encarcerado, através de conceitos que tomam como referência a segurança física do 

preso e o correto desempenho do servidor penitenciário. 

GRADE CURRICULAR  
(Desde 2012) 
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O Módulo V, Fundamentos em Saúde, aborda conceitos básicos da toxicologia e a 

dependência química, a atenção biopsicossocial do servidor penitenciário e as 

implicações da organização do trabalho na saúde do profissional.  

Como resultado, a ESPEN, ao final de 2014, desenvolveu um novo projeto de 

Atualização em Serviços Penais: Desafios Contemporâneos, em que os cinco módulos 

recebem um tratamento atualizado e passam também a ser oferecidos na modalidade de 

ensino a distância. Dessa forma, todos os servidores têm acesso ao conhecimento 

básico, eliminando-se a barreira geográfica e permitindo a homogeneização na 

disseminação deste conhecimento. 

Esse conjunto de treinamentos compõe um Programa de Formação e Capacitação 

pautado no respeito pelo ser humano ora subjugado, na firmeza da aplicação da lei, na 

compreensão do encarceramento como instrumento de transformação de pessoas, no 

rigor da disciplina e na atenção ao servidor penitenciário.  

Dessa forma, é oferecida ao servidor penitenciário uma base de conhecimentos 

que lhe propicia a compreensão sócio-histórica de sua profissão e do ambiente de 

trabalho, além do domínio técnico de suas atribuições para que desenvolva habilidades 

que o coloquem frente ao encarcerado com uma postura profissional humanizada, 

apresentada na Imagem 4. 

 
Imagem 4 – Estrutura do Desenvolvimento Profissional do Servidor Penitenciário 

Fonte: Autor 
 

Domínio 
Técnico 

Postura profissional 
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Compreensão 
Socio 
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Desenvolvimento Profissional 
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CONCLUSÃO 

As prisões, de um modo geral, são para a sociedade uma necessidade que deve 

permanecer longe dos olhares, quase esquecida, pois é um cenário desagradável e 

identificada como merecedora aos criminosos, um ambiente de depósito para homens e 

mulheres rejeitados. A essa sociedade não importa os destinos que são traçados dentro 

das prisões, pois se estão lá é porque mereceram. Assim, um perigoso círculo vicioso se 

forma, onde o encarcerado é “depositado” nas prisões, ao sair será rejeitado e não verá 

outro meio de sobreviver senão retornar ao mundo do crime. 

Educar a sociedade para a reabilitação do encarcerado tem sido uma das batalhas 

mais difíceis do sistema prisional. Mas nenhum objetivo poderá ser atingido se o 

próprio servidor penitenciário não for o principal elemento ressocializador. O fato de 

sua função não ter a devida atenção e visibilidade gera insatisfações, que aumentam 

quando aliadas ao embrutecimento durante as horas de trabalho e a vergonha perante 

amigos e parentes. Educar o servidor para dotá-lo de instrumentos que o capacitem 

intelectual, cognitiva e psicologicamente, valorizando sua atuação e preservando sua 

autoestima, fará com que ele realmente exerça seu papel de agente reabilitador, 

transformando pessoas, reintegrando-as à sociedade, atuação muito maior do que as 

atribuições definidas por lei.  

Se o conhecimento liberta e transforma o homem, somente ele poderá influenciar 

o agente executor da pena para que exerça seu real papel de agente ressocializador, 

contribuidor ativo para o bem estar comum e membro fundamental da sociedade, que se 

orgulha de sua profissão e de seu trabalho – libertando-o também, a si próprio, do 

ambiente nocivo que o sistema penitenciário ora representa. 
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