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A prisão é considerada uma instituição total e definida assim por ser capaz de
produzir um sistema próprio. Foucault (1979) define a prisão, desde sua origem, como uma
instituição ligada a um projeto de transformação dos indivíduos. Elaborada no seu nascedouro
como instrumento de tornar os indivíduos dóceis e úteis, a

prisão constitui-se fora do

aparelho judiciário quando são elaborados os “processos para repartir os indivíduos, fixá-los e
distribuí-los espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de tempo e o máximo de
forças, treinar seus corpos, codificar seu comportamento continuo, mantê-los numa
visibilidade sem lacuna”, para poder, enfim, constituir um aparelho completo de “observação,
registro e notações” (FOUCAULT, 2009, p. 131).
A regra geral dentro da unidade prisional é o planejamento rígido, normatizado
guiado por duras regras que pressupõe a vigília constante do agente penitenciário, além do
cumprimento tácito de horários e regras estabelecidas. Vê-se nesse sentido que sua produção é
medida na sua capacidade de se manter alerta e disciplinado tal e qual o preso. Ao final seu
trabalho também está baseado na disciplina e obediência tão indicadas ao preso
(FOUCAULT, 2009).
O trabalho no sistema penitenciário é comumente tratado de forma depreciativa. As
notícias divulgadas pelos meios de comunicação, por meio de variados canais, reforçam a
imagem negativa na maior parte das vezes. “A lógica de transformar em notícia aquilo que
foge da normalidade pouco valoriza o trabalho regular de centenas de milhares de agentes”
(LOURENÇO, 2010, p. 14). Assim, o trabalho do agente penitenciário não é um trabalho
valorizado pela sociedade já que a função do dele é cuidar da vigilância de indivíduos
indesejáveis.
O objetivo desse trabalho foi depreender das falas dos agentes penitenciários,
categorias que constituem o sentido do trabalho, durante o processo formativo “Educação no
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Sistema Penitenciário”, que os mesmos participaram para promoção das atividades
educacionais para os presos dentro das unidades prisionais.
O instrumento de coleta das informações foi o diário de campo existente na Escola
Penitenciária do Tocantins. Foram ouvidos em média 25 (vinte e cinco) agentes
penitenciários. Dos relatos foram extraídas as frases que se repetiam ou que denotavam
sentidos semelhantes que foram discutidas por meio da análise de conteúdo, segundo Bardin
(2006, p. 38). Dessa forma, foram depreendidas três categorias, observando-se os aspectos de
pertinência aos objetivos da pesquisa e homogeneidade (FERREIRA, 2013, apud FLORES,
1994), sendo: 1) O trabalho como prisão; 2) O trabalho estigmatizado; e, 3) O trabalho como
fonte de estresse.
A discussão dos dados coletados durante os cursos de capacitação foi realizada a
partir do conceito de representação social (JODELET, 1993, p.1) uma vez que se propõe aqui
compreender os sentidos atribuídos pelos agentes penitenciários ao cotidiano de trabalho. A
subjetividade discutida nessa pesquisa é vista sob o olhar da psicologia social, como
construção discursiva, produto de relações sociais.
Nessa perspectiva, investigar um fenômeno social com base na experiência das
pessoas e no cotidiano do trabalho significa buscar compreensão das formas de absorção da
produção mental e simbólica que se constroem nas relações sociais construídas no espaço de
trabalho (JODELET, 1989). Conforme propõe Moscovici (2004, apud Jodelet, 1989) as
representações são elaboradas para dar sentido aos objetos do mundo social e devem ser
entendidas como produto da ação do individuo sobre si mesmo e sobre o mundo exterior.
Entende-se que o trabalho do agente penitenciário é permeado pelas representações
construídas na medida em que se constrói o lócus do trabalho.
Chies (2001, p. 90) relata que os funcionários do sistema penitenciário quando
aderem ao processo de socialização absorvem a conduta típica do ambiente carcerário e nesse
sentido, estão sujeitos aos “efeitos nocivos e quanto a perspectiva da saúde e da vida social
daqueles que a tal processo são submentidos, e, portanto, em seus efeitos dessocializadores”.
Esse processo socializador diz respeito a fragmentação da identidade, visto que esse
trabalhador não retrocede no processo de socialização e sim é submetido a outra socialização
por causa de sua profissão (SILVEIRA, 2009).
O trabalho como prisão: Quando o agente reflete as formas hierárquicas da estrutura
da prisão percebe que sua vida está regulada e alinhada a manuais de normas de conduta que
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ultrapassam os muros da prisão e dessa forma, está internalizado o contexto da prisão que
tem como função primeira a punição (LOPES JUNIOR et al., 2011). Além disso, na medida
em que percebe o alinhamento da vida aos manuais e normas descreve o apego cotidiano a
tudo isso quando diz: “eu penso nas regras o tempo inteiro, até quando estou em casa”. No
processo de construção de identidade no trabalho, o agente tem como referência o sistema
punitivo da prisão que requer antes de tudo o esquecimento temporário de sua vida social
extra-muros. Há um desligamento da vida em sociedade para adentrar a outra sociedade
considerada de delinquentes, que significa o oposto a vida do agente.
O trabalho estigmatizado: “Muitas vezes somos identificados na rua pelo nosso
trabalho que é cuidar dos presos; somos marcados porque nos relacionamos com presos;
quando acontece uma fuga todos pensam que fomos nós que permitimos; estamos sempre no
limbo entre o trabalhador direito e honesto e o que os presos são: ladrões, criminosos,
bandidos...” Assim, é possível inferir que muitas vezes o agente vê sua identidade ser
confundida com a do preso, uma vez que a sociedade não compreende a complexidade do seu
trabalho. Para o agente penitenciário, a identificação com o preso o assusta e o coloca sempre
na defensiva e na obrigação permanente de adiantar-se em relação ao preso e isso significa
estudar e ser valorizado. Nesse aspecto Chies (2001, p. 29), ao estudar o processo de
prisionalização de agentes, descreve que devido ao processo especial de socialização, o agente
passa a assimilar padrões da prisão, levando-os para a vida social fora do cárcere. E dessa
forma, os agentes assemelham-se aos presos, visto que suportam o mesmo tipo de
socialização e, muitas vezes quando se encontra em ambiente de tensão psicológica fora da
prisão, tendem a organizar-se como se no cárcere estivessem re-produzindo padrões de
procedimentos ficando demonstrado no seu discurso o ‘poder da prisão’ sobre ele.
O trabalho como fonte de estresse: o agente relata que seu trabalho envolve, além de
outras coisas, “olhar, cuidar, prestar atenção” incessantemente e isso requer muitas horas em
alerta, porque “a gente está o tempo inteiro circulando entre o que é certo e o que é errado”.
Sobre essa ambiguidade do ambiente da prisão, Moraes (2005), coloca que o agente transita
entre a lei/ordem e o crime/desordem e nesse sentido, o trabalho é composto por um estresse
contínuo produzindo um estranho tipo de familiarização. Dessa forma, não é de se estranhar
que não haja separação entre o agente profissional e a pessoa que tem vida social fora do
cárcere. De acordo com Silveira (2009), por motivos variados, a categoria de agente
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penitenciário como uma ocupação pode ser classificada como arriscada e estressante e pode
levar a distúrbios de várias ordens, tanto físicos, quanto psicológicos.
A rotina de trabalho dos agentes requer estado de alerta permanente. E essa condição
gera certo grau de estresse para além dos muros da prisão. “Dormir é difícil às vezes; mas isso
é natural quando o plantão é tenso demais.” Essa é a fala de agentes referindo-se a primeira
noite após o plantão. Moraes (2005) chama o processo pelo qual os agentes penitenciários
passam, de familiarização, socialização e naturalização que diz respeito à internalização dos
elementos, que caso não sejam vistos como naturais, causam estranhamentos e choques.
O ambiente da prisão constitui-se sob a tensão permanente do sistema de vigiar e
punir e, de acordo com o que se ouviu dos agentes penitenciários a organização do trabalho
ocorre de tal forma que é capaz de aprisionar, inclusive os trabalhadores que se consideram
internos devido ao tempo que permanecem convivendo com o preso e em função das regras e
padrões que devem decorar e nunca mais se esquecer.
O agente é, em certa medida, comparado ao preso pela sociedade porque, por um
lado, desenvolve um trabalho que não é desejado uma vez que é sua função cuidar do preso
que também é indesejado devido sua conduta. E por outro lado, porque a sociedade considera
que o agente pode associar ao preso e passar a comportar-se como tal. Entretanto, foi possível
constatar, de acordo com os participantes da pesquisa, que os agentes elaboram estratégias de
afastar-se desse rótulo/estigma atribuído pela sociedade, uma vez que é consciente da
importância e da necessidade do seu trabalho.
É a prisão, fonte de estresse contínuo por motivos variados que acarreta de várias
formas de adoecimento psiquico, ainda que esse não fosse o objetivo dessa pesquisa e não
tenha sido percebido claramente nos recortes das falas. Entretanto, já existem estudos da área
de saúde e psicologia social que discutem o índice de patologias como a síndrome de Burnot
entre agentes penitenciários em estados como Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais.
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