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RESUMO 

 
Este trabalho de conclusão de curso apresenta uma pesquisa, que teve como tema: 
“Os efeitos nocivos e consequências do estresse na saúde do agente penitenciário, 
do presídio regional de Caçador”, como questão norteadora: quais os efeitos nocivos 
e as consequências psicossomáticas e psicossociais decorrentes do exercício da 
profissão, aos agentes prisionais? Como objetivo principal: analisar o contexto 
prisional a partir do ponto de vista do agente penitenciário, a repercussão do 
estresse decorrente de sua atuação profissional na sua saúde psicológica e em 
outras áreas de sua vida, e como se dá a intervenção do psicólogo no sentido 
preventivo e psicoterapêutico. Trata-se de uma pesquisa de campo, que contou com 
a participação de 17 agentes prisionais (13 masc./ 4 fem.), cuja entrevista foi 
realizada de forma individual, através de um instrumento de questionário, com 
perguntas semiestruturadas. A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo do tipo 
descritiva, e qualiquantitativa, desenvolvida no período de julho a novembro 2019. A 
análise dos resultados foi realizada com base em referenciais teóricos, cujas fontes 
foram livros impressos, artigos científicos e material disponibilizado via web. O 
estudo identificou que os agentes prisionais no exercício de sua profissão enfrentam 
diversas situações geradoras de estresse, como ameaças, momentos de tensão, 
preocupação com a própria segurança, com a segurança dos colegas e dos próprios 
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acabam transcendendo o contexto prisional, afetando a família, que se preocupa 
com o agente. Mas apesar das dificuldades, a maioria gosta do seu trabalho e o 
desempenha da melhor maneira possível.  
 
Palavras-chave: Agentes Prisionais, Estresse, Psicossomática, Psicossocial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
Este trabalho de conclusão de curso apresenta uma pesquisa, que teve como tema: 
“Os efeitos nocivos e consequências do estresse na saúde do agente penitenciário, 
do presídio regional de Caçador”, como questão norteadora: quais os efeitos nocivos 
e as consequências psicossomáticas e psicossociais decorrentes do exercício da 
profissão, aos agentes prisionais? Como objetivo principal: analisar o contexto 
prisional a partir do ponto de vista do agente penitenciário, a repercussão do 
estresse decorrente de sua atuação profissional na sua saúde psicológica e em 
outras áreas de sua vida, e como se dá a intervenção do psicólogo no sentido 
preventivo e psicoterapêutico. Trata-se de uma pesquisa de campo, que contou com 
a participação de 17 agentes prisionais (13 masc./ 4 fem.), cuja entrevista foi 
realizada de forma individual, através de um instrumento de questionário, com 
perguntas semiestruturadas. A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo do tipo 
descritiva, e qualiquantitativa, desenvolvida no período de julho a novembro 2019. A 
análise dos resultados foi realizada com base em referenciais teóricos, cujas fontes 
foram livros impressos, artigos científicos e material disponibilizado via web. O 
estudo identificou que os agentes prisionais no exercício de sua profissão enfrentam 
diversas situações geradoras de estresse, como ameaças, momentos de tensão, 
preocupação com a própria segurança, com a segurança dos colegas e dos próprios 
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acabam transcendendo o contexto prisional, afetando a família, que se preocupa 
com o agente. Mas apesar das dificuldades, a maioria gosta do seu trabalho e o 
desempenha da melhor maneira possível.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As unidades prisionais em todo o Brasil estão superlotadas, contendo 

criminosos cujos crimes alcançam o mais alto calão em termos de 

periculosidade, assim como pessoas que cometem crimes contra a sociedade 

mas tem sua primeira passagem pela cadeia, mas seus crimes são mais 

amenos, mas de qualquer forma mesmo aqueles que praticaram pequenos 

delitos acabam representando uma ameaça à segurança dos cidadãos de bem. 

Em meio a esses indivíduos marcados pela criminalidade, se encontram os 

agentes prisionais que cumprem seu papel impondo a ordem nesses locais, 

sejam unidades de segurança máxima ou unidades mais simples, com milhares 

de presos ou com centenas ou dezenas de presos.  

No cotidiano do seu trabalho os agentes prisionais desenvolvem contato 

direto com os apenados, estando expostos às ameaças, agressões, pressões e 

tensões durante o desempenho da sua atividade profissional e colocando em 

risco sua vida e a vida de seus familiares por conta da profissão que 

escolheram. Estas situações e ameaças que podem ao longo do tempo de 

atuação, vir a causar sofrimentos psicológicos e sintomas psicopatológicos, os 

quais transcendem os muros e grades das prisões.  

Apesar de ocuparem um cargo que coloca em risco sua vida em prol da 

segurança da sociedade, parece que esta mesma sociedade vê a atividade 

realizada pelos agentes prisionais com certo preconceito e discriminação, 

mediante o seu vínculo com o encarceramento, a exclusão e a violência. A 

própria instituição prisional é vista desta forma pela população, que com 

clareza não deseja ter em suas redondezas um prédio que aglomera as 

condutas mais perigosas e antissociais e que ameaça a sua segurança.  

Além de temer a fuga de bandidos e rebeliões muito próximo, a 

população desenvolve uma visão conturbada sobre os presídios com medos 

dos supostos riscos à sua segurança, e sobre os agentes prisionais devido ao 

contexto onde trabalham, junto aos criminosos, devido talvez ao tratamento 

impositivo aos apenados, sem considerar que protocolos precisam ser 

cumpridos neste ambiente, e embora os agentes precisem ser firmes em sua 

personalidade, eles são humanos e treinados, e não são frios, pelo menos a 

grande maioria, como os psicopatas  que se encontram recolhidos.  
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Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, para conseguir 

trabalhar em um ambiente carcerário é preciso sensibilidade para ver além do 

criminoso e do crime, o ser humano, ao qual, dadas as condições necessárias, 

a maioria pode se recuperar e aprender com a privação de liberdade e outros 

sofrimentos que este contexto de prisão desencadeia.  

Contudo, a pesquisa de campo que a partir desse momento passará a 

ser apresentada, não teve o foco voltado aos criminosos que estão pagando 

sua pena na prisão, e sim aos agentes penitenciários em relação à dinâmica de 

sua vida profissional, familiar e psicossocial.  

A pesquisa apresenta como tema “Os efeitos nocivos e 

consequências do estresse na saúde do Agente Penitenciário do Presídio 

Regional de Caçador”, devido à constatação da complexidade que é para 

este profissional realizar suas atividades em um ambiente cujo propósito é o 

recolhimento em situação prisional, daqueles que cometem crimes. 

O Presidio Regional de Caçador foi inaugurado em outubro de 1996, 

mas não foram introduzidos os presos neste momento. Posteriormente, em 

janeiro de 1997, os presos foram transferidos para o antigo presídio, que na 

época era anexo à delegacia civil, no centro do município. Havia um total de 47 

presidiários masculinos e não haviam mulheres. A capacidade era para 76 

reeducandos.  Atualmente o presidio regional se localiza no bairro Bom 

Sucesso, contendo 226 presidiários masculinos e 10 presidiarias femininas. 

Dados estes, fornecidos pela própria instituição. 

A pesquisa irá se dedicar a investigar a presença do estresse na vida 

dos agentes prisionais do presídio de Caçador, que hoje compõem um total de 

19 (dezenove) agentes, em decorrência do exercício de sua profissão, 

relacionado ao contexto de prisão em que ocorre a convivência com os 

presidiários, a noção do risco à própria integridade em função da 

periculosidade que alguns criminosos representam, especialmente em 

momentos de rebelião e tentativas de fuga, e onde possivelmente o agente 

entra em conflito entre a neutralidade de sua profissão no não julgamento 

diante dos crimes cometidos por aqueles que ele precisa manter em cárcere, 

mantendo a ordem e a disciplina e que ao mesmo tempo precisa proteger, 

quando surgem os conflitos entre os próprios presidiários. 
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Para se obter uma visão mais aprofundada sobre a dinâmica que 

envolve o exercício da profissão dos agentes prisionais e a repercussão das 

condições dessa atividades no aspecto psicológico destes profissionais, esta 

pesquisa buscou esclarecimentos junto aos próprios agentes através de uma 

pesquisa de campo, alicerçada pelas explicações teórico-cientificas na tentativa 

de confirmar ou infirmar a hipótese inicial, de que esta atividade profissional 

submete o agente prisional ao estresse exacerbado, sendo possível o seu 

adoecimentos em termos psicológicos, incluindo a possibilidade de quadros 

psicopatológicos que merecem intervenção por profissionais da área da saúde, 

incluindo o psicólogo. 

O anseio acadêmico foi que a pesquisa pudesse não só oportunizar o 

diagnóstico em um contexto profissional, mas igualmente apontar a 

resolutividade para os problemas que viesses a ser identificados. 

A pretensão com a pesquisa baseou-se no desejo de aprofundar o 

conhecimento relacionado ao estresse que possivelmente se faz presente na 

vida dos agentes prisionais, uma vez que profissionalmente eles estão 

expostos a diversas situações geradoras de pressão psicológica, como: 

agressões físicas ou verbais pelos custodiados, conflitos entre reeducandos, 

situações de insegurança e até mesmo risco de morte em momentos de 

conflitos e tensão no ambiente prisional.  

O projeto visa fundamentalmente responder a questão norteadora: 

quais os efeitos nocivos e as consequências psicossociais decorrentes 

do exercício da profissão, aos agentes prisionais? 

Como justificativa para a proposição da pesquisa considerou-se que o 

trabalho dos agentes prisionais representa um fator de risco à sua integridade 

física e psicológica devido à sua constante exposição a situações de perigo, 

em ambiente que congrega vários tipos de criminosos e crimes, dos leves aos 

hediondos, e portanto representam uma constante ameaça. 

Compreendeu-se que os agentes prisionais recebem o devido 

treinamento técnico para o exercício de sua profissão, mas não se sabe se 

recebem devido treinamento e atendimento psicológico para lidar com as 

pressões, com os riscos e com as dificuldades que a profissão impõe, inclusive 

diante das personalidades criminosas que supõe um nível maior de 

periculosidade.  
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Analisou-se que não somente os próprios agentes sofrem influência 

psicológica pela profissão que escolheram, mas que seus familiares mantem 

uma constante preocupação com sua segurança. 

Apesar de a instituição prisional investir na reeducação de seus clientes, 

neste caso os apenados, e de sua reinserção na sociedade como pessoas 

melhores, há aqueles indivíduos com personalidades doentias que não se 

�������
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faz estarem presos ou em liberdade, pagarem ou não as penas sentenciadas, 

matarem ou não pessoas de bem, e mesmo passando muitos anos na prisão, 

suas personalidades antissociais o levarão a cometer crimes novamente. 

Alguns se tornam líderes de rebeliões dentro do próprio presidio. 

Em rebeliões ocorridas nas prisões e noticiadas pela imprensa, com 

frequência se observa casos em que os agentes prisionais são feitos reféns de 

criminosos reféns de criminosos, se tornando vítimas de crueldades e até 

mesmo de morte.  

Scartazzini e Borges (2018, p. 46) argumentam que “o sistema prisional 

brasileiro atravessa uma crise histórica, considerando sua baixa competência 

em cumprir com seu ideal: reintegrar o sujeito que cometeu um ato, julgado 

como legalmente desviante, pela sociedade.” 

 

No Brasil, existe uma taxa média de reincidência criminal, de acordo 
com o Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção 
do Delito e Tratamento do Delinquente (ILANUD, 2006), que atinge 
níveis de aproximadamente 70%; ou seja, a cada 10 sujeitos que 
cometeram atos criminosos, sete voltam a cometer delitos após 
serem liberados do sistema prisional – o que demonstra que seu 
objetivo primordial, que é a ressocialização, não é alcançado como 
desejado. Esta crise se reflete em todos os envolvidos, internos ou 
externos ao sistema prisional, ou seja, é uma situação que perpassa 
os muros da prisão. (SCARTAZZINI; BORGES, 2018, p. 46) 
 
 

“Considerando o sistema em seu entre muros,” dizem os autores 

supracitados,  “há um reflexo bastante relevante que recai sobre o funcionário 

responsável por manter esta engrenagem prisional: o agente penitenciário.” 

���������� ���!"�#$�� 2018, p. 46) 

Conforme a referência supracitada, a profissão de Agente Prisional 

supõe uma grande responsabilidade, que não somente a instituição impõe, 

mas toda a sociedade. É fundamental considerar que os riscos iminentes de 
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agressões físicas e verbais e ameaças de morte, representam significativo 

risco de adoecimento aos agentes prisionais, no sentido físico e psíquico, que 

trazem prejuízos a eles não somente no desemprenho do seu trabalho, mas 

em várias áreas de sua vida, como nos relacionamentos com a família e 

amigos, e na vida social, comprometendo inclusive a saúde mental, o juízo 

perfeito e o prazer de viver.  

A pesquisa de campo teve como Objetivo Geral: analisar o contexto 

prisional a partir do ponto de vista do agente penitenciário, a repercussão 

do estresse decorrente de sua atuação profissional na sua saúde 

psicológica e em outras áreas de sua vida, e como se dá a intervenção do 

psicólogo no sentido preventivo e psicoterapêutico.  

Foram apontados os seguintes Objetivos Específicos: a) identificar o 
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que os agentes prisionais estejam frequentemente ou esporadicamente 
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profissional psicólogo no contexto prisional, especialmente em relação ao 

agente prisional. 

A partir dessa exposição de argumentos e finalidades, e observando-se 

a metodologia para a pesquisa, constatou-se a sua relevância científica, uma 

vez que irá investigou in loco, junto aos agentes prisionais as demandas de sua 

����������� �	��� �����	����
�� 
� �
�������� ��&,�� �
���-�	-se a investigação 

junto aos referenciais teóricos buscando-se a fundamentação apropriada para 

as informações que foram levantadas junto aos agentes, seguindo-se o rigor 

metodológico da pesquisa cientifica, para que os resultados fossem fidedignos 

e capazes de servir de referência a outros estudos. 

Constatou-se a relevância acadêmica da pesquisa como fonte de 

informação e aprendizagem, devido à pertinência do tema para os acadêmicos 

do curso de psicologia que pretendem atuar na área prisional e para os 

profissionais psicólogos que também pretendem atuar ou que já atuam nesta 

área.  

Ficou evidente a relevância social da pesquisa, considerando que é de 

extremo interesse da sociedade a situação psicossocial dos profissionais que 
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atuam na segurança pública, seja na prevenção, ou no enfrentamento aos 

criminosos ou na manutenção deles nas prisões, diante das penalidades 

aplicadas pela justiça. 

À sociedade interessa não somente a sensação, mas a certeza de estar 

em segurança, e os agentes prisionais exercem fundamental importância neste 

sentido, embora a sociedade não manifeste esta noção. 

Tais considerações acerca da repercussão do contexto prisional na 

saúde psicológica do agente prisional, justificaram a decisão de uma pesquisa 

nesta área, tendo como direcionamento o tema escolhido e os objetivos 

identificados, além do referencial que possibilitou o encontro de respostas à 

questão problema, além da compreensão sobre o papel e intervenção do 

psicólogo neste ambiente, no sentido preventivo, educativo, de 

aconselhamento psicológico e encaminhamentos, etc. 

Para a realização da pesquisa foi adotado o método de pesquisa de 

campo, de natureza descritiva e qualiquantitativa, cuja preocupação foi apontar 

situações com base na realidade, fundamentadas por referenciais teóricos que 

imprimissem a confiabilidade devida. 

Foram realizadas entrevistas individuais na forma de um questionário 

composto por perguntas semiestruturadas, com 15 indivíduos de um total de 19 

agentes prisionais, que atuam no Presidio Regional de Caçador. 

A análise dos dados foi qualiquantitativa com a confrontação dos 

resultados obtidos junto aos agentes, com os referenciais teórico-científicos. As 

consultas aos referenciais incluíram a exploração de livros, artigos científicos 

em revistas impressas ou virtuais (web), e conteúdos desenvolvidos por 

profissionais e disponibilizados em páginas da internet. 

Na sequência apresenta-se o referencial teórico, a metodologia da 

pesquisa, a análise dos dados obtidos, a conclusão final, as referências 

bibliográficas e apêndices. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 O AGENTE PENITENCIÁRIO 

 

Lopes (2002) destaca que o primeiro documento que se tem registro 

sobre a função do Guarda de Presídio é o decreto nº 3.706 (29/04/1924), 

quando os agentes eram escolhidos e nomeados pelo diretor da instituição 

prisional, ignorando o interesse ou não do indivíduo pelo ofício, mas 

prevalecendo o cumprimento de uma ordem, havendo o risco de detenção em 

caso de desobediência. (Apud SCARTAZZINI; BORGES, 2018) 

Do ponto de vista histórico, a “função de vigilância prisional” fez com que 

este indivíduo tivesse “sua imagem vinculada às situações de torturas, 

violências, vigilâncias, agressões, punindo o desviante para assim manter uma 

possível ordem social”, apesar distintas denominações como “carrascos, 

carcereiros, guardas de presídio e agentes de segurança penitenciários”. 

(LOPES, 2002 apud, SCARTAZZINI; BORGES, 2018, p. 47) 

A explicação de Lopes (2002) confirma a imagem social que ainda se 

tem desses profissionais, os quais “se sentem discriminados socialmente por 

serem responsabilizados pelas situações problemáticas que ocorrem no 

sistema prisional como fugas, rebeliões, tortura, violência e corrupção.” (Apud 

SCARTAZZINI; BORGES, 2018, p. 47).  

 

Esta escolha profissional também continua, na maioria dos casos, 
não sendo uma opção feita por desejo ou realização subjetiva, o que 
pode trazer dificuldades para que ela seja assumida publicamente. 
Ela é vista como uma opção para quem se encontrava desempregado 
e se interessou pela estabilidade de um serviço público, ou é indicada 
por algum parente que a esta classe pertence. A semelhança com o 
ofício de policiais também pode determinar esta escolha. (LOPES, 
2002 apud SCARTAZZINI; BORGES, 2018, p. 47). 

 

Apesar de toda insatisfação, falta de reconhecimento social e de 

valorização por parte do Estado, os agentes acabam se habituando ao ofício, 

gradativamente deixam de lado o desejo de buscar outros trabalhos, ainda que 

afirmando a falta de interesse pelo que fazem. (LOPES, 2002 apud 

SCARTAZZINI; BORGES, 2018, p. 47).   
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Há uma proposta de emenda à constituição (PEC) em tramitação, 
que tem por objetivo criar as polícias penitenciárias como órgãos de 
segurança pública nos âmbitos federal, estadual e distrital, conferindo 
aos agentes penitenciários os direitos inerentes à carreira policial e 
liberando os policiais civis e militares das atividades de guarda e 
escolta de presos. (Senado Federal, 2016). Caso aprovada, esta 
proposta pode elevar ao caráter militar esta profissão até então civil. 
Com isto, 48 Boletim Academia Paulista de Psicologia, São Paulo, 
Brasil - V. 38, nº94 acredita-se que além da melhora na carreira, 
haverá maior respeito social e orgulho pessoal por pertencer a uma 
corporação estabelecida, reconhecida e com papéis definidos. 
(LOPES, 2002 apud SCARTAZZINI; BORGES, 2018, p. 47). 

 

Scartazzini e Borges (2018, p. 48), argumentam que em pesquisa 

realizada por Lopes (2002), poucos agentes “assumem o gosto pela profissão” 

e, que segundo Chies (2013) a constância dos agentes penitenciários no 

ambiente prisional promove um “processo especial de socialização”, similar ao 

conceito da “prisionização” referido “por Thompson (2002), o qual se 

caracteriza pelo efeito nocivo à saúde e à vida social destes agentes”.  

Como condição psicossocial compreende-se um fenômeno complexo 

que situa, em um mesmo patamar, as características subjetivas, físicas e 

sociais de um sujeito em interação com seu campo. Assim, considera-se o 

indivíduo como produtor e produto de seu meio, operando e adaptando-se 

constantemente às exigências que nunca cessam. (��������� ���!"�#$���

2018, p. 48-49) 

A profissão de agente penitenciário contempla a seguinte descrição 

sumária:  

 

Executar atividades que envolvam o processo de cumprimento das 
�
����
��&
�
��������������
������.����������
�
&��
����
���
���
provisório, bem como atividades de escolta e custódia de presos, 
�
/������(��0������	������
�
���������������
��/	�%�����
���������
a vigilância externa nas unidades prisionais do Estado, em 
cumprimento à Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de 
Execução Penal (Departamento de Administração Prisional [DEAP], 
2010����	����������� ���!"�#$���2018, p. 46) 

 

Portanto, os agentes penitenciários possuem a função de executar as 

leis de execução penal, mantendo a disciplina e controle dos detentos, “mas, a 

disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, e que é apenas um 

modelo reduzido do tribunal. O que pertence à penalidade disciplinar é a 
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observância, tudo o que está inadequado à regra, tudo que se afasta dela, os 

desvios” (FOUCALT, 2006 p. 96).   

Refere o autor, que as unidades prisionais possuem a função de 

ressocializar os indivíduos transgressores das leis, tornando-os aptos ao 

convívio social após o cumprimento de sua pena. Porém, o estado não oferece 

as condições necessárias para que as unidades prisionais possam fazer 

cumprir a lei de Execução Penal, criada pelo próprio, que representa a 

sociedade, e que por ele também não é cumprida, o que torna o Estado com 

essa postura, também um transgressor da própria lei. (FOUCALT, 2006) 

Thompson (2002, p. 21) estabelece um paralelo entre o poder de 

dominação social e o poder existente no contexto prisional, onde refere que o 

indivíduo preso “é inserido em uma nova sociedade na prisão caracterizada 

pelo poder. As prisões não são uma miniatura de sociedade semelhante a 

sociedade livre, porém tem um sistema peculiar com características baseadas 

no poder”. 

O poder representado pela direção da unidade prisional, passa a ser 

representado pelos agentes prisionais que fazem com que as leis sejam 

aplicadas, configurando a luta de dominadores e dominados, configurando um 

sistema social. (THOMPSON, 2002)  

 

Nesta coexistência grupal se dá origem a um sistema social. Surgindo 
leis paralelas as da sociedade entre os custodiados em um sistema 
que não é subordinado pelas leis dos cidadãos da sociedade livre ou 
decretado pelas autoridades competentes “...mas, como é comum, 
desenvolveria um regime interno próprio, informal, resultante da 
interação concreta dos homens, diante dos problemas propostos pelo 
ambiente particular em que se viram envolvidos. (THOMPSON, 2002, 
p. 21). 

 

O autor explica que “ao desenvolver um regime paralelo às leis da 

sociedade entre os custodiados diante dos problemas que surgem em seu 

ambiente, tornam-se mais distantes das leis da sociedade como um todo, 

criando um novo sistema para significar sua existência”. (THOMPSON, 2002, p. 

21) 

No contexto penitenciário, os agentes prisionais figuram entre a direção 

e os apenados, sujeitos a sofrer as mais diversas pressões, como refere o 

autor: “na hierarquia penitenciária, a direção está no cume, os internos no 
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ponto mais baixo. Comprimida entre eles encontra-se a guarda”. (THOMPSON, 

2002, p. 40)   

A instituição prisional, por sua vez, sofre pressões por parte do estado 

para que as leis sejam cumpridas e igualmente pela sociedade, que anseia por 

segurança. Os controles sociais dirigem-se agressivamente, a cobrar 

resultados positivos quanto á segurança e disciplina carcerárias, mostrando-se 

lassos no que toca aos escopos punição, intimidação e regeneração”. 

(THOMPSON, 2002, p. 41)     

Quanto à segurança dos agentes durante a execução de suas funções 

no contexto prisional, “a ocorrência de desordens internas coloca-os em risco 

efetivo de sofrer agressões físicas, com consequências que podem ir até a 

morte, como atesta a história da prisão”. (THOMPSON, 2002, p. 42)  

 

“Além disso, os agentes são obrigados a trabalhar desarmados, 
sendo-lhes defeso portar sequer um cassetete (dentro da concepção 
de que, se fossem atacados, poderiam perder as armas para os 
assaltantes, os quais, desse modo teriam condições de colocar em 
xeque total a segurança do estabelecimento)”. (THOMPSON, 2002, p. 
45) 

 

O mencionado autor esclarece que o agente prisional pode solicitar a 

punição aos reclusos mediante seu comportamento indesejado, sendo o único 

instrumento que pode ser utilizado pelo profissional com o objetivo de conter 

desordens entre os presos. Também pode influenciar nas decisões da direção 

da unidade prisional no que se refere as punições e recompensas, previstas no 

regulamento.  

O Agente Prisional é avaliado em termos de conduta como o homem que 

controla, seus méritos podem ser usados como argumentos bases para 

promoções. “[...] além de impedir a fuga, a grande preocupação da guarda 

refere-se à manutenção da ordem interna”. (THOMPSON, 2002, p. 59).  

 

Ao contrário de um sujeito julgado por seu ato criminoso, que como 
punição perderá seu direito à liberdade, e cumprirá parte de sua pena 
em uma instituição prisional, progredindo de regime até estar livre de 
sua pena, como propõe a lei nº 7.210, de 11 de julho (1984) – Lei de 
Execução Penal, o agente penitenciário passará boa parte de sua 
vida, possivelmente até sua aposentadoria, sob peculiaridades 
iminentes desta condição, como: ambientes insalubres, violentos e de 
pouco reconhecimento soci��1����������� ���!"�#$���2018, p. 46) 
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As autoras Scartazzini e Borges (2018, p. 46) relatam que a “pena 

restritiva de liberdade” não atinge apenas aos presos condenados, como afirma 

Thompson (2002)”, mas também aos agentes prisionais, uma vez que 

funcionários e detentos convivem em um mesmo ambiente restritivo.  

Elas também referem o que Chies et al. (2001), chamam de 

“encarceramento sem pena, considerando o termo pena tanto na concepção 

jurídico-legal de punição formal como em seu significado de piedade e 

compaixão – extensiva aos servidores do Estado, ou seja, aos agentes 

penitenciários.” ���	����������� ���!"�#$���2345���1�67'1��
������8��	
�

está “categoria profissional não é a única que executa suas tarefas em meio 

��
������ 
� �	���� (
-
�� (���
���� ��rém, há peculiaridades exclusivas ao 

sistema prisional.”   

Ao se questionar a escolha destes sujeitos em permanecer neste ofício, 

encontra-se possível justificativa na estabilidade do serviço público, 

flexibilidade do trabalho em plantões e a possibilidade de conciliar o ofício de 

agente penitenciário com outra carreira ou atividade remunerada ou não. 

���������� ���!"�#$���2018, p. 46)  

 

2.2 ADOECIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS 

 

Em relação a este assunto é importante registrar algumas pesquisas 

brasileiras descritas por Scartazzini e Borges (2018, p. 50) que “destacam o 

cuidado com a saúde mental e a atenção ao sofrimento dos agentes 

penitenciários,” como: o estudo de Rumin (2006) que buscou “caracterizar as 

condições de trabalho” dos agentes penitenciários, e “culminou com a 

constituição de um espaço para acolhimento do sofrimento psíquico” destes 

agentes.  

Souza e Rumin (2010) desenvolveram um estudo sobre a construção de 

“um modelo de atenção à saúde mental para os trabalhadores do sistema 

prisional.” Eles perceberam que “o acolhimento ao sofrimento psíquico permitiu 

a discussão de questões institucionais complexas, a singularização do 

sofrimento dos trabalhadores e as defesas em relação com o trabalho”.  
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Outro estudo de Rumin et al. (2011) contemplou o relato de agentes 

penitenciários sobre suas experiências, onde os pesquisadores constataram 

características do sofrimento psíquico vivenciado pelos agentes e delimitou os 

elementos psicodinâmicos que emergem no trabalho de vigilância prisional.  

A pesquisa de Tschiedel e Monteiro (2013) desenvolvido com oito 

agentes do sexo feminino, buscou identificar os aspectos da organização do 

trabalho que produzem prazer e sofrimento e, ao mesmo tempo, descrever as 

estratégias defensivas utilizadas pelas agentes. Conclusão, as agentes tentam 

encontrar caminhos para a manutenção da saúde ao utilizarem mecanismos de 

enfrentamento. (Apud SCARTAZZINI; BORGES, 2018, p. 51) 

 

2.2.1 Estresse e Ansiedade envolvendo o contexto prisional 

 

São muitas as situações geradoras de estresse em qualquer ambiente 

prisional, devido à demanda que se atende, no aspecto da criminalidade e do 

clima psicológico, onde a unidade prisional não é um espaço de lazer e sim um 

lugar de cumprimento das penalidades aplicadas pela justiça aos crimes 

cometidos contra a sociedade, ou seja, é um lugar de privação de liberdade.  

Nesta direção, os autores Bezerra; Assis e Constantino (2016, p. 2136) 

referem que “o estresse psicológico causado pela pressão e agitação da vida 

no trabalho, vem sendo muito investigado.”  

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais da metade dos 
trabalhadores, em geral de países considerados industrializados, 
julgam seu trabalho “mentalmente pesado”. Alguns fatores têm efeitos 
psicológicos adversos como o trabalho isolado, monótono, o que 
exige concentração constante, o trabalho em turnos, o trabalho sob a 
ameaça de violência, como por exemplo, no sistema prisional. 
(BEZERRA; ASSIS; CONSTANTINO, 2016, p. 2136) 

 

Spector (2002) apud Scartazzini e Borges (2018) cita que os conflitos 

gerados no ambiente de trabalho podem causar estresse no trabalhador, em 

três aspectos: “reações psicológicas, reações físicas e reações 

comportamentais.”  

As reações psicológicas envolvem respostas emocionais, tais como 

ansiedade ou frustração. As reações físicas incluem sintomas como dores de 

cabeça, problemas digestivos e doenças como o câncer. As reações 
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comportamentais são respostas a fatores estressantes e incluem a utilização 

de substancias, como o fumo e a ocorrência de acidentes. (SPECTOR, 2002, 

p. 292).    

Em muitos casos mais que mudanças no indivíduo, são necessárias 

promover mudanças profundas no local de trabalho especificamente, nos 

(����
��&�������������
�������
�1���� $99��� ��!�9��2008, p. 118).  

Segundo Benevides (2011) o estresse tem a finalidade de ajustar a 

homeostase do organismo melhorando a capacidade do indivíduo de 

adaptação ao meio, para garantir-lhe a sobrevivência. Os estressores podem 

ser físicos, cognitivos ou emocionais.   

Scartazzini e Borges (2018, p. 53) explicam que as situações geradoras 

de estresse, “são evidentes no desempenho deste ofício de agente 

penitenciário: não é incomum que estes sejam vítimas de rebeliões como 

reféns, ou atravessem motins, que podem ser consideradas situações de risco 

de morte. “ 

Pouco se sabe a respeito de afastamentos de saúde ou tratamentos 

específicos oferecidos para que esta situação seja acolhida e observada. 

Supõe-se que muitos voltem a desempenhar suas funções sem o adequado 

tratamento após uma situação adversa. (SCARTAZZINI; BORGES, 2018, p. 

53).  

Com relação à ansiedade, trata-se de um sentimento vago e 

desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto 

derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. 

(CASTILHO et al., 2000, p. 1)  

 

A ansiedade e o medo passam a ser reconhecidos como patológicos 
quando são exagerados, desproporcionais em relação ao estímulo, 
ou qualitativamente diversos do que se observa como norma naquela 
faixa etária e interferem com a qualidade de vida, o conforto 
emocional ou o desempenho diário do indivíduo. Tais reações 
exageradas ao estímulo ansiogênico se desenvolvem, mais 
comumente, em indivíduos com uma predisposição neurobiológica 
herdada. (CASTILHO ET AL, 2000, p. 1)  
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2.2.2 Risco do Desenvolvimento de Transtornos Mentais 

 

Conforme refere Ballone (2008) apud S������ Cruz (2012, p.1) a 

medicina utiliza o termo “doença” quando as alterações da saúde de uma 

pessoa possuem uma etiologia definida, que acarreta alterações físicas 

detectáveis. O termo “transtornos”, é usado para “agrupamentos de sinais e 

sintomas associados a alterações de funcionamento sem origem conhecida”. 

 

Os transtornos mentais são alterações do funcionamento da mente 
que derivam do conjunto de fatores como: disfunções cerebrais, 
fatores genéticos, fatores da própria personalidade do indivíduo, 
condições de educação, decorrentes do stress, agressões de ordem 
física e psicológica, perdas, decepções, frustrações, sofrimentos 
físicos e psíquicos que perturbam o equilíbrio emocional. São fatores 
que prejudicam o desempenho da pessoa na vida familiar, social, 
pessoal, no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e dos 
outros, na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e 
na possibilidade de ter prazer na vida em geral. Não há uma causa 
peculiar. A faculdade da sua formação estaria relacionada a fatores 
biológicos, psicológicos quanto sócio-culturais. (BALLONE, 2008, 
��	��:� ���;��"�<����=<$�<"�!����9�� 2334�� ��	���� �� ���
CRUZ, 2012, p.1) 

 

Segundo Ballone (2008) apud Santana e Cruz (2012, p. 1), os 

transtornos podem ser orgânicos ou funcionais, sendo chamado de orgânicos 

quando apresentam um problema num determinado órgão em mau 

funcionamento detectável, ou seja, quando é causada diretamente por 

anomalias estruturais cerebrais, neuroquímicas ou neurofisiológicas na 

pessoa”.  

Como exemplo, “prejuízos cognitivos graves como a falta de memória, 

dificuldade de orientação, cálculos frequentemente errados, erros graves de 

julgamento, falta de compreensão da linguagem,” etc. (BALLONE, 2008, apud 

SANTANA����>���2012) 

Vasconcelos (2008), apud Santana e Cruz (2012) faz referência à 

violência presente nas ruas e nas penitenciárias, que somada aos eventos de 

rotina pode exacerbar a preocupação e a tensão do indivíduo.   

Esclarecendo melhor o assunto, Santana e Cruz (2012, p. 1) referenciam 

os autores abaixo: 
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A reação devido o estado tenso está comumente relacionada a 
grupos de sintomas que caracterizam distúrbios psiquiátricos de 
humor, de ansiedade, de sono, emocionais etc. (Tartaglini & Safran, 
1997), podendo acarretar distúrbios psicossociais desenvolvendo 
consequências problemáticas na sua produção profissional, atingindo 
também sua vida pessoal. Afinal, sua atuação se desenvolve num 
contexto organizacional afetado por diversas variáveis ambientais e 
laborais, onde risco de luta e fuga é real. Isso se transforma numa 
realidade preocupante, visto que a constante exposição a 
circunstâncias negativas como ansiedade, por exemplo, predispõe ao 
adoecimento. (Apud SANTOS et.al., 2009). 
 

 

Schaufeli e Peeters (2000) explicam que “além da peculiaridade do 

ambiente prisional, existem outros fatores que provocam reações de tensão, 

chamados de estressores.”  

Alguns estressores como: a desvalorização profissional, a falta de 
uma política de ascensão, a sensação de insegurança, pagamento 
inadequado, conflitos no desempenho da função, a ausência de 
autonomia nas decisões, a insuficiência de motivação, alta carga de 
tarefas, a falta de apoio social etc., geram insatisfação e a perda de 
�
����������&��*�1����	���� �� �����>Z, 2012, p. 1) 

 

Lourenço (2011) sugere que a rotina de trabalho no interior das 

instituições prisionais é tensa e permeada por riscos à saúde física e mental 

dos agentes, enquanto Lopes (2002) aponta que no decorrer do tempo, muitos 

sujeitos que exercem esta função apresentam alterações comportamentais 

significativas: são levados ao uso de álcool, medicamentos psicotrópicos, 

alguns até mesmo tornam-se delinquentes, dando indícios da fragilidade que 

existe na separação entre as condutas criminal e não criminal a que são 


)�����1����	����������� ���!"�#$���2018, p. 46). 

Santos et al., (2009, p. 34) ressaltam que “os agentes penitenciários 

convivem com uma situação ambivalente, fruto de suas atribuições e do fato de 

serem os trabalhadores que têm o contato mais próximo com os presos, o que 

não deixa de gerar alguma intimidade. Tal situação conflituosa parece 

determinar o aparecimento de doenças e transtornos mentais e emocionais 

(LUIZ TD, 2003, apud SANTOS; PEREIRA ET AL., 2009, p. 34)  

O Governo Federal do Brasil reconhece a insalubridade da profissão 
do agente penitenciário e para combater os índices estatísticos de 
doenças ocupacionais, reduzir as licenças para tratamento de saúde, 
acidentes em serviço, mortalidade e afastamentos precoces da 
atividade laborativa dos profissionais de segurança pública e agentes 
penitenciários, estabelece a criação do Plano Nacional de Qualidade 
de Vida (Ministério da Justiça do Brasil, 2010�� ��	�� �� �� ���
CRUZ, 2012, p. 1) 
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Santana e Cruz (2012, p. 1) argumentam a necessidade de pesquisas 

científicas que forneçam “informações sobre transtornos mentais” para os 

órgãos públicos, para que seja possível a “adoção de instrumentos avaliadores 

das funções psíquicas destes profissionais” uma vez que “o acompanhamento 

permanente por meio de pesquisa auxilia na intervenção para melhoria das 

condições de trabalho e de saúde desses trabalhadores”.  

 

2.2.3 Sindrome de Bournout 

 

Burnout é uma metáfora para significar aquilo, ou aquele, que chegou ao 

seu limite e, por falta de energia, não tem mais condições de desempenho 

físico ou mental (Benevides 2011, pg. 21)”. Segundo o autor (2011, pg. 44), os 

sintomas de desse transtorno agregam sintomas físicos, comportamentais, 

psíquicos e defensivos.  

Os sintomas físicos incluem, “fadiga constante progressiva, distúrbios do 

sono, dores musculares, cefaleias ou enxaquecas, perturbações 

gastrointestinais, imunodeficiência, transtornos cardiovasculares, distúrbios do 

sistema respiratório, disfunções sexuais, alterações menstruais nas mulheres”. 

Os sintomas comportamentais incluem “negligência ou excesso de 

escrúpulos, irritabilidade, incremento da agressividade, incapacidade de 

relaxar, dificuldade na aceitação de mudanças, perda de iniciativa, aumento do 

consumo de substâncias, comportamento de alto risco, suicídio”.  

Sintomas psíquicos surgem na forma de dificuldades de atenção, 

concentração e memória; pensamento lento, sentimento de alienação e 

insuficiência, baixo autoestima e impaciência; desânimo, desconfiança, 

depressão, paranoia, e outros. 

E, os sintomas defensivos se manifestam como “isolamento; sentimento 

de onipotência, perda do interesse pelo trabalho e lazer, absenteísmo, ironia e 

cinismo. (BENEVIDES, 2011, pg. 44). 

A preocupação com sintomas e diagnósticos é uma constante em 

pesquisas que envolvem a classe dos agentes penitenciários. Muitas partem de 

um diagnóstico preestabelecido, que fomenta a avaliação, descrição ou 
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investigação. Entre os mais citados estão o burnout e o estresse pós-

traumático. (Apud SCARTAZZINI; BORGES, 2018, p. 52) 

Benevides (2002) afirma que ao percorrer o caminho do estresse ao 

burnout, observa-se uma mudança de perspectiva acentuada, percebendo-se 

uma evolução do plano predominantemente individual para o social – o 

relacional. (Apud SCARTAZZINI; BORGES, 2018, p. 52) 

 

2.3 ATUAÇÃO DO PSICOLOGO JUNTO AO AGENTE PENITENCIARIO 

 

Lopes (2000, p. 331) apud De Medeiros; Silva (2015, p. 104) refere que 

a “atuação do psicólogo dentro do sistema prisional é abrangente”; vai além da 

participação em comissões técnicas de classificação, podendo executar 

trabalhos junto aos apenados e seus familiares, junto aos profissionais atuam 

dentro da instituição e junto aos “demais membros da equipe interdisciplinar 

responsável pela promoção da saúde, como médicos, assistentes sociais, 

enfermeiros, entre outros”.  

Diz o referido que o contexto de trabalho da “instituição prisional é 

bastante conturbado, de modo que para a atuação do agente penitenciário e 

dos demais profissionais ser efetivada de forma saudável, é necessário que o 

Psicólogo atue também direcionado aos profissionais da instituição.  (LOPES, 

2000, p. 331 apud DE MEDEIROS; SILVA, 2015, p. 104) 

“Se considerarmos que o ambiente e a relação que o trabalhador 

mantém com ele é parte da identidade do equilíbrio psíquico daqueles que 

trabalham, é possível imaginar qual a realidade de saúde dos agentes de 

segurança em ambientes como prisões”. (LOPES, 2000, p. 331 apud DE 

MEDEIROS; SILVA, 2015, p. 104)  

Em relação à documentação produzida e referente ao interno, o 

psicólogo realiza a avaliação psicológica com caráter prognóstico através de 

uma elaboração da avaliação psicológica pericial, em que requer um parecer 

crítico do profissional no intuito de fornecer provas técnicas que são essenciais 

na decisão judicial. (DE MEDEIROS; SILVA, 2015, 104-5) 

A atenção individualizada à pessoa em cumprimento de pena diz 

respeito a todo atendimento “psicológico, psicoterapêutico, diálogo, 

acolhimento, acompanhamento, orientação, psicoterapia breve, psicoterapia de 
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apoio, atendimento ambulatorial entre outros” (CONSELHO FEDERAL DE 

PSICOLOGIA, 2009, p. 19 apud DE MEDEIROS; SILVA, 2015 p. 105) que 

podem ser realizados pelos psicólogos junto aos sentenciados que cumprem 

pena privativa de liberdade.  

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (2009) apud De 

Medeiros; Silva (2015), os atendimentos individuais podem ser solicitados não 

só pelo próprio apenado como também pelos funcionários da instituição 

prisional ou até mesmo pelos familiares. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a realização da pesquisa, foram adotados os parâmetros e 

princípios éticos exigidos pela UNIARP - Universidade do Alto Vale Rio do 

Peixe, pelo curso de Psicologia e pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

pessoas. 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA  

 

Adotou-se a modalidade pesquisa de campo, a qual foi realizada junto 

aos agentes penitenciários (prisionais) que atuam no Presídio Regional de 

Caçador. Esta pesquisa contou com uma entrevista semi estruturada por meio 

de um questionário previamente elaborado, de acordo com o tema da 

pesquisa, da questão problema e dos objetivos estabelecidos.  

As autoras Marconi e Lakatos (2011, p. 69) afirmam que a pesquisa de 

campo “consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorreram 

espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de 

variáveis que se presumem relevantes, para analisá-los” 

A pesquisa teve natureza qualiquantitativa e descritiva. No aspecto 

quantitativo, Perdigão (2012) esclarece que este viabiliza a obtenção de 

informações numéricas, que são avaliadas e medidas em forma de números e 

porcentagens, realizada a partir de amostragem, com utilização da estatística, 

onde procura apresentar para uma determinada população os dados 

resultantes por meio das amostras. Normalmente, os dados são obtidos por 

meio da aplicação de um questionário aos respondentes selecionados, sendo 

em seguida submetidos a análises estatísticas; os resultados da amostra são 

representativos de uma determinada população.  

No aspecto qualitativo, Santos e Candelaro (2006) explicam que a 

natureza qualitativa permite ao acadêmico o levantamento de dados subjetivos, 

assim como outros níveis de consciência da população pesquisada a partir do 

depoimento dos entrevistados; em outras palavras, tal tipo de pesquisa permite 

a obtenção de informações significativas relacionadas ao universo a ser 

investigado, levando-se o processo, a visão sistêmica, as significações e o 

contexto cultural onde os sujeitos da pesquisa estão inseridos. 
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Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo 
de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 
que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001 apud GERHARDT; 
SILVEIRA, 2009, p.  31). 

 

Em relação à natureza qualitativa, foi adotado o método descritivo na 

presente pesquisa, que de acordo com Triviños (1987) apud Gerhardt e Silveira 

(2009), tal método “busca descrever fatos e fenômenos relacionados a uma 

realidade específica. Para análise dos dados, será realizada uma confrontação 

entre informações colhidas e as abordagens teóricas, por meio do método 

bibliográfico, incluindo o uso de livros, artigos científicos e consulta em meios 

eletrônicos, considerando-se a confiabilidade das informações disponibilizadas 

por estes meios.  

Os métodos e critérios da pesquisa são apresentados na sequência, 

como o tipo de pesquisa, a delimitação do universo e população, os 

procedimentos para o levantamento dos dados e como será realizada a análise 

dos dados obtidos. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS 

 

A pesquisa foi realizada com 15 indivíduos de uma população total de 19 

sujeitos, que são agentes penitenciários (prisionais) que atuam no presídio 

regional de Caçador-SC, utilizando-se como recurso a entrevista semi-

estruturada, a partir de um questionário previamente elaborado.  

Marconi e Lakatos (2011, p. 27) afirmam que “o universo ou população 

de uma pesquisa depende do assunto a ser investigado, e a amostra, porção 

ou parcela do universo, que realmente será submetida à verificação, é obtida 

ou determinada por uma técnica especifica de amostragem.  

O universo da pesquisa é constituído por todos os elementos de uma 

classe, ou toda a população. Como é praticamente impossível estudar uma 

população inteira, ou todo o universo dos elementos, escolhe-se determinada 

quantidade dos elementos de uma classe para objeto de estudo. Os sujeitos de 
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uma pesquisa, ou seja, os elementos que serão investigados são uma amostra 

da população ou do universo. (ANDRADE, 2006)  

O universo ou população de uma pesquisa depende do assunto a ser 

investigado, e a amostra, porção ou parcela do universo, que realmente será 

submetida à verificação, é obtida ou determinada por uma técnica especifica de 

amostragem. (MARCONI E LAKATOS, 2011, p. 27) 

A pesquisa foi realizada com a autorização da direção do Presidio 

Regional de Caçador, junto aos agentes prisionais, através de entrevista 

semiestruturada, tendo como instrumento um questionário contendo 23 

questões, as quais foram respondidas individualmente pelos agentes. 

Responderam à pesquisa 17 indivíduos (agentes prisionais) de uma população 

de 19 sujeitos selecionados, que atuam como agentes no presídio regional de 

Caçador-SC. Dois dos agentes recusaram-se a participar e dois agentes não 

entregaram o questionário com as respostas. 

Sobre o questionário, as autoras Marconi e Lakatos (2011, p. 86) 

explicam que se trata de:  
 

Instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada 
de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 
presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o 
questionário ao informante, pelo correio ou por um portador; depois 
de preenchido, o pesquisado desenvolve-o do mesmo modo. 
 

Aos sujeitos da pesquisa, a pesquisadora esclareceu os objetivos da 

pesquisa, informou sobre a livre participação e possibilidade de desistência, 

sem qualquer prejuízo aos agentes participantes ou à instituição, e esclareceu 

as dúvidas que surgiram. A pesquisadora fez a entrega dos Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e após serem lidos por cada agente, 

os termos foram aceitos e assinados de forma livre e espontânea. Em razão da 

ética, privacidade e segurança dos sujeitos, seus dados serão mantidos em 

sigilo e não foram apresentados neste trabalho, conforme o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e a Ética em Pesquisa com pessoas. 

Em relação ao cronograma da pesquisa, foi realizada no segundo 

semestre de 2019 (setembro a novembro), através do curso de Psicologia, 

ministrado pela UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, tendo como 

recursos humanos envolvidos, a professora. Neuzeli Aparecida da Silva 
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(orientadora de conteúdo), a professora Sônia de Fatima Gonçalves 

(orientadora metodológica) e a acadêmica pesquisadora Francieli Pereira de 

campos. Os recursos materiais de consumo (resma de papel, canetas, lápis, 

borrachas, cartuchos para impressora) e materiais permanentes (computador e 

impressora) foram financiados com recursos próprios pela acadêmica 

pesquisadora. 

O fundamento para a realização da pesquisa e para análise 

qualiquantitativa dos resultados se deu por meio bibliográfico, incluindo o uso 

de livros, artigos científicos e consulta em meios eletrônicos, considerando-se a 

confiabilidade desses recursos. 

Os resultados colhidos seguem disponibilizados no item analise dos 

resultados (3.4) através de uma tabela e de gráficos. Foram encontradas 

muitas informações repetidas sobre o tema, e poucas referencias em relação 

ao papel ou atuação do psicólogo em instituições prisionais, junto aos agentes 

penitenciários.  

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Assim que o questionário foi respondido pelos os agentes penitenciários 

que aceitaram participar da pesquisa, iniciou-se a análise qualiquantitativa dos 

dados obtidos.  

Neste sentido, Gil (2007, p.134) afirma que “muitos estudos de campo 

possibilitam a análise estatística de dados, sobretudo quando se valem de 

questionários ou formulários para coleta de dados.” Contudo, “os estudos de 

campo tendem a utilizar variadas técnicas de coleta de dados” diferente dos 

levantamentos de dados. Assim, na pesquisa de campo, “os procedimentos de 

análise costumam ser predominantemente qualitativos.” 

Andrade (2006 p.154) coloca que “o objetivo da análise é basicamente 

organizar e classificar os dados para que deles se extraiam as respostas para 

os problemas propostos, que foram objeto da investigação e pesquisa de 

campo.”  
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A análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, 
pois nesta última seus passos podem ser definidos de maneira 
relativamente simples. A análise qualitativa depende de muitos 
fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da 
amostra, os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que 
norteiam a investigação. Pode-se, no entanto, definir esse processo 
como uma sequência de atividades, que envolve a redução de dados, 
a categorização desses dados, sua interpretação e a redação do 
relatório. (GIL, 2007 p. 133) 
 

A representação dos dados obtidos faz-se, principalmente, por meio de 

tabelas e gráficos, isto é, os dados são submetidos a um tratamento 

estatístico”. (ANDRADE, 2006, p.154). Desta forma, na sequencia apresentam-

se em forma de tabela e gráficos os dados obtidos, a análise reflexiva e 

descritiva e referenciais teóricos pertinentes aos resultados. 

Sobre a apresentação e análise dos dados da pesquisa, primeiramente 

foram colhidas informações referentes ao perfil do grupo, sendo 17 

participantes de uma população selecionada de 19 agentes penitenciários 

(prisionais), ligados ao presídio Regional de Caçador.  

Em relação à pergunta nº 1. Idade, Gênero e Estado civil.  

A faixa etária dos agentes se situa entre 28 e 61 anos, incluindo ambos 

os sexos onde prevalece o sexo masculino, a maioria apresenta o estado civil 

com status de casado, e também a maioria possui filhos. Estes dados seguem 

representados nos gráficos 1, 2 e 3: 

 

Gráfico nº 1 – Perfil do Grupo – Faixa Etária 
  

Nota: pesquisa com 17 indivíduos, de uma popul. de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019 
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O gráfico nº 1, Perfil do Grupo – Faixa Etária: aponta que o agente mais 

jovem possui 28 anos de idade enquanto o agente de maior idade possui 61 

anos, correspondendo os números aos seguintes resultados: 27% dos agentes 

com 40 anos, 6% com 41 anos, 7% com 42 anos, 6% com 43 anos, 7% com 44 

anos, 7% com 45 anos, 7% com 47 anos (1 indivíduo), 7% com 49 anos, 7% 

com 50 anos, 7% com 54 anos, 7% com 55 anos, 7% com 56 anos, 7% com 61 

anos e 6% com 28 anos, ficando a média de idade da maioria dos agentes 

entre 40 e 49 anos totalizando 11 indivíduos; de 50 a 61 anos 5 indivíduos; 

apenas 1 possui idade inferior a 40 anos. 

Com relação aos dados acima, percebe-se a maturidade do grupo e a 

faixa etária da maioria demonstra que o grupo corresponde à população 

econômica ativa. 

População Economicamente Ativa (PEA) é formada pela população 

trabalhadora com idade entre 10 e 65 anos (no Brasil) que recebem 

remuneração salarial pela venda de sua força de trabalho, incluindo também as 

pessoas que estejam temporariamente desempregadas. Há países com maior 

desenvolvimento econômico que consideram integrantes da PEA as pessoas 

entre 15 e 60 anos. Também é contabilizada a População Economicamente 

Inativa (PEI) que se encontram as crianças com menos de 10 anos, 

aposentados, idosos e pessoas desempregadas que não estão em busca de 

emprego. (SILVA, 2014) 

 

Gráfico nº 2 – Estado Civil  
 

 

Nota: pesq. c/ 17 indivíduos, de uma popul. de 19 agentes prisionais. 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019 
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No gráfico nº 2 é possível verificar o estado civil dos agentes prisionais 

que atuam em Caçador, sendo 75% estado civil casado, 6% estado civil 

solteiro, 13% união estável e 6% se encontra na situação de separado. Neste 

sentido, o número de agentes casados já é esperado considerando a faixa 

etária da maioria dos agentes e devido ao tempo de experiência na profissão, 

conforme apresentado no gráfico. 
 

O gráfico nº 3 mostra que a maioria dos agentes, 76% (13 indivíduos) 

são do gênero masculino, contra 24% (4 indivíduos) do gênero feminino.  

Não surpreende o fato de a maioria dos agentes prisionais serem do 

gênero 

masculino, considerando a história da profissão no país e até mesmo porque a 

grande maioria da população carcerária do pais (presidiários) são do sexo 

masculino. 

 

Gráfico 3 – Gênero  
 

Nota: pesq. c/ 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

 

O fato de haver 4 agentes femininos no grupo, conforme o gráfico 

supracitado, demonstra que a mulher está conquistando o seu lugar cada vez 

mais, ocupando cargos considerados perigosos à própria segurança. 

Sobre a pergunta nº 2. Tem filhos menores de idade: Sim (  ) Não (  ) 

Quantos?, o gráfico nº 4 abaixo mostra que 64% dos agentes prisionais 

possuem filhos, 25% não possui filhos e 11% não informou.  
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Gráfico 4 – Paternidade/Maternidade  
 

 

Nota: pesq. c/ 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

 

Os números não surpreendem em relação a paternidade/ maternidade, 

pois na população em geral prevalece a escolha da maioria da população em 

ter filhos, independentemente do tipo de profissão ou de outros dados, como 

algo natural pela continuidade da espécie. 

Não foi encontrado material que trate deste assunto com relação aos 

agentes prisionais, o que esclarece como são pobres as pesquisas nessa área, 

no sentido de conhecer-se a realidade do agente prisional, de como ele vive do 

outro lado do presídio, uma vez que literalmente, o preso não é ele. 

Com relação à pergunta nº 2, o gráfico nº 5 apresenta abaixo sobre o 

número de filhos. Verifica-se que 58% dos agentes possui um filho apenas, 

23% possui 3 filhos, 10% possui 3 filhos e 1 dos agentes não forneceu 

informação.  

 

Gráfico 5 – Quantidade de filhos  

 

Nota: pesq. c/ 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 
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No gráfico acima, percebe-se que a grande maioria dos agentes 

penitenciários, 58% possui filhos, que no decorrer de suas carreiras optaram 

em construir família, o que além de ser algo natural e que a maioria dos 

trabalhadores desejam exercer a paternidade ou maternidade, tal escolha é de 

suma importância para o a realização pessoal e autoestima deste indivíduo, 

que acaba repercutindo positivamente no ambiente de trabalho.  

Em relação à pergunta nº 3. Há quanto tempo está na profissão de 

agente penitenciário?  

Verifica-se no gráfico nº 6 que 29% dos agentes se encontra há menos 

de 5 anos na profissão, 18% possui entre 5 a 10 anos na profissão, 23% se 

encontra no período de 10 a 15 anos, 18% se encontra no período de 15 a 20 

anos, 6% se encontra no período de 20 a 30 anos e apenas 1 agente, ou seja, 

6% está há mais de 30 anos na profissão.  

 

Gráfico 6 – Tempo de profissão  

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

 

Percebe-se um prolongado tempo de profissão entre os agentes. 

Enquanto um deles se encontra há aproximadamente cinco anos, o outro está 

a mais de trinta anos, fechando-se um ciclo de atuação e aprendizagem nesta 

área. O tempo de trabalho apresentado pelos agentes é justificado pelo tipo de 

vínculo trabalhista estabelecido, ou seja, através de concurso público no 

estado, onde todos os agentes possuem nível superior. A falta de efetivo no 
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sistema penitenciário é um grande problema nas unidades prisionais. O 

número de servidores é insuficiente para dar-se conta da segurança e rotina 

das 33 unidades no estado, que conta com aproximadamente 20 mil presos. 

Seriam necessários no mínimo mais 1.600 agentes, segundo a Secretaria de 

Segurança Pública e Administração Penal (SESP apud FERNANDES, 2017).  

 

Gráfico 7. Treinamento inicial  
 

 

Nota: pesq. c/ 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

 

Sobre o gráfico nº 7, para a pergunta Recebeu treinamento técnico para 

iniciar nessa profissão?  

Os dados indicam que 88% (15 agentes) recebeu treinamento, enquanto 

12% afirmam que não receberam, o que corresponde a 2 agentes. A pergunta 

nº 4. Recebeu treinamento técnico�para iniciar nessa profissão?    

Enfim, a maioria afirmou que recebeu treinamento para iniciar sua 

atuação como agente prisional. Não há argumento que possa justificar a falta 

de treinamento, uma vez que centenas de vidas estão envolvidas no trabalho 

que o agente desenvolve. São muitas as situações de perigo e risco à própria 

vida. Os agentes prisionais,  

Vigiam dependências e áreas públicas e privadas com a finalidade de 
prevenir, controlar e combater delitos como porte ilícito de armas e 
munições e outras irregularidades; zelam pela segurança das 
pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos; 
recepcionam e controlam a movimentação de pessoas em áreas de 
acesso livre e restrito; fiscalizam pessoas, cargas e patrimônio; 
escoltam pessoas e mercadorias. Controlam objetos e cargas; vigiam 
parques e reservas florestais, combatendo inclusive focos de 
incêndio; vigiam presos. Comunicam-se via rádio ou telefone e 
prestam informações ao público e aos órgãos competentes. 
(CORREIA, 2006, p. 21) 
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Por isso, Correia (2006, pg 21) enfatiza a relevância dos treinamentos 

para os agentes prisionais em virtude da complexa tarefa ligada ao 

desempenho de suas funções”. Sob essa condição o Agente Penitenciário tem 

consciência de tratar-se de um algoz potencial, que não medirá esforços para 

subverter a ordem do Sistema mesmo que isso signifique torná-lo mais uma de 

suas vítimas. (CORREIA, 2006, p. 18) 

Correia (2006, p. 18) verbaliza que é através do agente prisional que os 

encaminhamentos serão realizado para atendimento aos apenados. Tal 

“responsabilidade se instala na dimensão psicológica do agente penitenciário 

com contradições significativas”, considerando que “o sujeito do seu trabalho é 

[...] apenado, [...], desta forma, “criminoso”. 

Sobre a pergunta nº 5, recebe treinamento técnico de quanto em quanto 

tempo? No gráfico nº 8, abaixo, é possível verificar que a maioria dos 

entrevistados, 56%, declarou que recebe treinamento a cada 2 anos, 19% 

recebe treinamento a cada um ano, 13% recebe a cada 3 anos, 6% recebe 

esporadicamente e apenas 6% respondeu que não recebe treinamento.  

 

Gráfico 8. Treinamento contínuo  

 

Nota: pesq. c/ 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

 

Considerando a complexidade do trabalho dos agentes penitenciários, o 

treinamento constante é fundamental para a própria segurança, para 

segurança dos colegas e dos apenados. Constantemente acontecem rebeliões 

nos presídios das grandes cidades e de médio porte, onde acontecem muitas 

mortes e destruição. Daí a importância do estado em fornecer treinamento para 

todos aqueles que trabalham nas unidades prisionais, principalmente para os 
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agentes que estão sempre acompanhando a movimentação dos internos, se 

expondo a situações de alta periculosidade. 

Campos e Sousa (2011 p. 02-3) destacam “a falta de qualificação 

profissional,” [...] apesar de “várias secretarias” dirigirem “esforços para a 

capacitação de seus funcionários”, sendo que a segurança necessária acaba 

influenciando a formação para a função de controle e penalização, não visando 

a reeducação. 

O gráfico nº 9, sobre a pergunta: Gosta do seu trabalho? Surpreendeu a 

unanimidade das respostas, onde 100% dos agentes afirmou que gosta do 

trabalho, conforme pode-se ver no gráfico nº 9. 
 

Gráfico 9. Gosto pelo trabalho. 

 

Nota: pesq. c/ 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

Gostar do trabalho é fundamental para a motivação em estar naquele 

contexto, para evitar sentimentos negativos de ansiedade e depressivos, a 

pessoa certamente irá sentir melhor nível de estresse e o trabalho será 

executado com melhor qualidade.  Para se conseguir motivar as pessoas é 

preciso que elas conheçam as metas, os objetivos, que saibam “aonde devem 

chegar” e o porquê querem chegar lá. A motivação é fundamental para 

qualquer coisa que se faça na vida. Sobretudo para aquelas coisas que exigem 

esforço maior, como é o caso do trabalho. (VIVELA, 2010, p. 14) 

 

 

 

 

 

 

 
 

100%

Gosta do seu trabalho?

Sim 17

Não
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Gráfico 10. Realização profissional  

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

 

O gráfico nº 10, trata da realização profissional, onde 100% dos agentes 

afirmam que se sentem realizados no seu trabalho, apesar das dificuldades 

que enfrentam. Quando os funcionários são valorizados e respeitados, se 

sentem mais envolvidos e são mais compromissados com a organização, 

porque se sentem parte da empresa. É primordial o gestor valorizar o seu 

empregado, enfatizando que ele faz parte do crescimento e do sucesso da 

organização. (SOUZA, 2016, p. 4) 
 

Gráfico 11. Momentos de risco  

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

 

Sobre a pergunta nº 8: passou por momentos de risco, tensão, ameaças 

ou desconforto no exercício de sua profissão, junto aos presos?����Sim (  )  Não (  

) Descreva as situações que passou. 

Atualmente vive-se um estado de calamidade nas Unidades Prisionais 

de Santa Catarina devido à grande quantidade de internos cumprindo pena, 

causando a superlotação nas celas e no presidio como um todo, culminado 

com poucos funcionários públicos para dar conta de controlar a população 

100%

Se sente realizado nessa profissão? 

Sim 17
Não

94%

6%

Passou por momentos de risco, tensão, ameaças
ou desconforto no exercício de sua profissão, junto
aos presos?

Sim 16

Não 1
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carcerária e ainda cuidar da segurança do prédio e dos colegas de trabalho. 

Com a superlotação e facções instaladas, muitas vezes os agentes passam por 

situações tensas e traumatizantes, mesmo estando aptos para a função. 

Quando se deparam com tal momento, o nível de estresse fica elevado.  

A Lei de Execução Penal que trata da aplicação das penas no Brasil, 

traz em seu bojo meios para que haja efetiva concretização da sua aplicação. 

Entretanto, [...] a infraestrutura, a superlotação e outros descasos conspiram 

contra o êxito da pena privativa de liberdade. (JUNIOR, 2019).  

Além disso, argumenta Fernandes (2007), que a falta de efetivo, ou seja, 

de agentes prisionais prejudica o sistema prisional como um todo, uma vez que 

com a falta de profissionais, os direitos mínimos dos presidiários deixam de ser 

garantidos. Neste sentido, a pressão psicológica somada à sobrecarga de 

trabalho, eleva em altos níveis o estresse do agente penitenciário, que sem 

condições de lidar com as dificuldades de seu trabalho, vai adoecendo. 

 

Nesses estabelecimentos, os motins semanais e incidentes violentos 
passaram a fazer parte da rotina, o que sugere que as prisões e 
carceragens de delegacias não estão sendo efetivamente 
administradas pelo sistema prisional, ou seja, em muitos casos, parte 
do controle das casas penais está nas mãos dos detentos. (REIS, 
2012, p. 05) 
 
 

Reis (2012, p, 16), afirma que estando “a autoestima em baixa, o nível 

de satisfação do agente prisional com o seu trabalho acaba enfraquecendo 

consideravelmente. “O ambiente do cárcere e suas peculiaridades são 

determinantes para uma percepção negativa do agente a respeito de ambiente 

de trabalho, o que o leva a uma apreciação negativa de sua atividade 

profissional.” 
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Gráfico 12. Situações de risco que já passou  

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

Em relação ao gráfico nº 12, o que se observa é a seguinte situação: 

23% dos agentes (8 indivíduos) vivenciou situações de ameaça; 20% vivenciou 

rebeliões (7 indivíduos); 15% vivenciou motim (5 indivíduos); 9% passou por 

situações de tentativas de agressão (3 indivíduos); 9% vivenciou situações de 

tentativa de fuga (3 indivíduos); as demais situações foram vivenciadas 

individualmente, ficando em 3%.  

Conforme relatos de alguns durante as entrevistas, percebe-se que 

muitas das vezes eles têm insônia, não conseguem dormir pensando que a 

qualquer momento será confrontado ou até mesmo invadindo sua residência.��

 

Em prisões sabe o quanto é difícil realizar o trabalho nessas 
instituições fechadas, nas quais são acionados elementos adstritos à 
segurança, seja por possíveis ameaças à integridade física do 
pesquisador, seja em função da quebra de rotina pela presença de 
alguém externo a ela. (MORAES, 2005, p. 3) 
 
 
 
 

20%

3%

15%

23%

9%

3%
3%
3%

9%

3%
3%

3%3%

Descreva as situações que passou.

Rebeliões 7

Movim/conflito presos 1

Motim 5

Ameaças 8

Tentativa/fuga 3

Morte 1

Incêndio 1

Perseguição 1

Tentativa/agressão 3

Suicídio 1

Risco/tensão 1

Falta de equipamento e efetivo 1

Não Comentou 1
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Em relação ao gráfico 13, pergunta nº 9. Se sente estressado com o 

trabalho? Sim (  )  Não (  ) Conforme dados acima se avalia a possibilidade de 

nível de estresse é muito elevada, pois todos os participantes responderam que 

já tiveram um momento ou situação de estresse.  

 

Gráfico 13. Estresse  

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

Verifica-se que 100% dos agentes se sente estressado com o trabalho. 

Segundo Monteiro e Tschiedel (2013, pg 02) trabalhar no sistema penitenciário 

é usualmente retratado de forma depreciativa e pode-se classificar, por 

diversas razões, a classe de agente penitenciário como uma ocupação 

arriscada e estressante. Segundo Campos e Sousa (2011 pg. 02): o equilíbrio 

emocional é fundamental para o bom desempenho em qualquer atividade, há 

de se preocupar quando, em função que exige grande controle e 

responsabilidade. 

Segundo Bezzerra (2016, p. 09) o sofrimento psíquico, estresse e 

burnout são constructos que se inter-relacionam, mas que não são idênticos, 

porém seus fatores desencadeadores são muito parecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

Se sente estressado com o trabalho?

Sim 17
Não
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Gráfico 14. Situações - maior estresse 

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

O gráfico nº 14 aponta as situações que geram maior estresse para o 

agente penitenciário.   

11% dos agentes respondeu: movimento dos internos (2 indivíduos), e 

11 % respondeu: falta de efetivo. As demais situações ficaram em torno de 6%, 

ou seja, apenas 1 agente deu a referida resposta. 

Nota-se, portanto, que a movimentação dos presos gera tensão entre os 

agentes, onde acaba perpassando vários medos, como ameaças, tentativa de 

fuga, motim, etc. Algumas situações não estão relacionadas à tensão do 

contato com o preso, e sim a problemas estruturais da unidade prisional, como 

a falta de energia geral, falta de efetivos, falta de consideração e profissionalismo 

de alguns colegas de trabalho, que com certeza devem gerar estresse. 

Durante as entrevistas, alguns agentes relataram que passaram por 

situações como: ameaças, inclusive por telefone. Ocorre que o agente prisional 

faz parte de uma equipe de trabalho, que envolve diretamente toda a unidade 

prisional. Então, as ameaças acabam gerando estresse na equipe toda. 

 
Nos últimos dez anos, têm sido comuns às rebeliões nas prisões 
brasileiras que deixam um sangrento rastro de mortes entre os 
presos. Tais mortes não derivam da ação policial de contenção 

6%
11%

6%
6%

6%
6%

6%
6%6%

11%

6%
6%
6%

6%
6%

6%

Descreva as situações que geram maior estresse
Rebelião 1

Movimento internos 2

Revistas vexatórias 1

Possíveis ameaças 1

Solic. Repetidas/impossíveis 1

Falta energia/água 1

Colegas 1

Possível fuga 1

Tensão psicológica 1

Fata de efetivo 2

Alguns procedimentos 1

Tentativa resol conflitos 1

Escolta 1

Famílias 1

Nenhum 1

Todas 1
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desses movimentos, mas na sua maioria são provocadas por outros 
presos, em função de conflitos internos, das disputas entre grupos 
criminosos. Assim, além de denunciarem condições precárias de 
encarceramento que continuam a predominar no Brasil, as rebeliões 
têm revelado uma baixa capacidade do Estado em controlar a 
dinâmica prisional, em fazer valer princípios fundamentais de respeito 
à integridade física dos indivíduos presos, permitindo que grupos 
criminosos imponham uma ordem interna sobre a massa de presos. 
(SALLA, 2006, p. 4) 
 
 

Inicio de motins e fugas também algo a ser avaliado na unidade local, 

pois já passaram por essas situações durante a entrada de visitantes na 

unidade, em feriados, trocas de plantão, ou durante�as revistas.  

Quanto ao gráfico 15, localizado abaixo, a pergunta foi: Se sente ansioso 

(nervoso, preocupado) em virtude do seu trabalho? 

Segundo um dos relatos, um dos indivíduos percebeu-se mais ansioso 

do que o normal pelo fato de iniciar com o “ranger” os dentes, algo que não 

realizava antes. Este fato pode ser chamado de bruxismo.  

 

 

Gráfico 15 – Ansiedade  

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

   

No gráfico acima, constata-se que 74% (11 indivíduos) se sente ansioso, 

em virtude do seu trabalho; 17% (4 indivíduos) se sente ansioso algumas 

vezes, e 9% (2 indivíduos) não se sente ansioso.  Percebe-se que o estresse 

está relacionado ao ambiente de trabalho, à atividade desenvolvida, ao tipo de 

clientela e às características comportamentais dessa clientela, ou seja, aos 

usuários do sistema carcerário.  Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, 

17%

74%

9%

Se sente ansioso (nervoso, preocupado) em 
virtude do seu trabalho?  

Sim, sempre 4
Sim, algumas vezes 11
Não 2
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depressão, estresse pós-traumático, hipertensão arterial, diabetes e dor crônica 

são as principais doenças que acometem os agentes. Falta de reconhecimento 

e de sentimento de utilidade, desrespeito às normas, falta de assistência 

médica e psicológica, insegurança e estresse ocupacional são causas do 

adoecimento do agente penitenciário. (SILVA; ROCHA, 2017)  
 

Gráfico 16 – Episódios de tensão 

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 
 

Em relação ao gráfico 16 situado acima, a pergunta foi:  já houve 

episódios de tensão no presídio, por iniciativa dos presidiários, que lhe 

causaram estresse? Durante o procedimento de coleta de dados, um dos 

indivíduos relatou que passou por um momento que o deixou muito nervoso; 

diante da situação o mesmo se “trancou-se no banheiro da unidade e chorou” 

(sic). Diante dessa realidade percebe-se o nível de estresse gerados nesse 

ambiente, em situações de grande tensão.  

 Dentre as atribuições dos agentes penitenciários estão às revistas 
dos presos e das celas em busca de materiais ilícitos, o 
estabelecimento de punição àqueles que tiveram má conduta, o zelo 
pelas condições de higiene do ambiente, a realização de grupos de 
instrução tanto sobre hábitos de higiene como de boas maneiras com 
os indivíduos encarcerados, as orientações ao egresso no momento 
que retorna ao convívio social, entre outras (GIONGO; RUCKERT, 
2018, p. 3). 

Segundo Silva e Suñe (2013, pg. 02) diz que “o contato dos agentes 

com os apenados, em alguns momentos pode ser de alta periculosidade, 

tornando a rotina de cheias de tensão. A tensão aliada a outros fatores 

100%

Já houve episódios de tensão no presídio, por 
iniciativa dos presidiários, que lhe causaram 

estresse?

Sim 17

Não
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relacionados do contexto prisional podem desencadear alto nível de estresse, 

faz parte da rotina destes servidores. 

O gráfico 17, a pergunta foi a seguinte: Houveram episódios de tensão 

no presídio, por iniciativas dos presidiários que lhe causaram sintomas de 

depressão? 

 

Gráfico 17 – Sintomas depressivos  

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais. 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

Neste caso, 100% dos agentes prisionais (17) respondeu negativamente 
a pergunta, ou seja, nenhum desenvolveu sintomas depressivos, o que 
demonstra que cada um encontra alguma alternativa compensadora para lidar 
com às situações geradoras de estresse, de forma a não desenvolver sintomas 
depressivos. �
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100%

Já houve episódios de tensão no presídio, por 
iniciativa dos presidiários, que lhe causaram 

sintomas depressivos?

Sim

Não 17
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No gráfico nº 18 abaixo situado, a pergunta: você se sente 

sobrecarregado com o seu trabalho? Sim (  )  Não (  )    

Constata-se que 100% dos agentes não se sente sobrecarregado no 

trabalho, o que significa que a carga horária e as tarefas são bem organizadas 

na instituição, de forma que os agentes não se sobrecarregam com o trabalho, 

apesar de alguns haverem relatado a falta de efetivo.  

 

Gráfico 18 – Sobrecarga de trabalho  

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

O gráfico n° 19 localizado na sequência, sobre as dificuldades 

enfrentadas na profissão? Constata-se que 55% (12 agentes) respondeu pouco 

efetivo, o que parece contradizer a informação do gráfico anterior, e a 

informação contida neste próprio gráfico, de que não se sentem 

sobrecarregados.  14% (3 agentes) respondeu que a sobrecarga de trabalho/ 

demanda alta são as dificuldades encontradas.  

 

 

 

 

 

 

100%

Você se sente sobrecarregado com o seu 
trabalho? 

Sim

Não 17
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Gráfico 19. Situações que enfrenta 

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais. 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

 

O gráfico 20 refere-se ao treinamento, orientação ou atendimento 

psicológico para o exercício da sua profissão?  

Percebe-se que 56% dos agentes (10 indivíduos) respondeu que não 

recebeu a referida abordagem ou atendimento psicológico.  44% dos agentes 

(8 indivíduos) indicaram que sim, receberam intervenção por parte do psicólogo 

para o exercício de sua profissão. O que é um bom indicativo sobre a atuação 

do psicólogo no contexto prisional junto aos agentes, e reporta-se à 

importância deste profissional nesta área.  
 

Gráfico 20 – Treinamento/Psicólogo 

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

 

 

 

 

14%

55%

5%
5%
5%

5%
5%

5%5%

Quais as dificuldades que você enfrenta nessa profissão?
Sobrecarga de trabalho/demanda alta 3
Pouco efetivo 12
Dificuldades materiais 1
Risco de morte/estresse 1
Convivencia com colegas difíceis 1
Desvalorização dos servidores 1
Falta de atenção/amparo da secretaria 1
Não noto dificuldades 1
Não respondeu 1

44%56%

Recebeu treinamento, orientação ou atendimento 
psicológico para o exercício da sua profissão? 

Sim 8

Não 10
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Referente ao gráfico 21, você já precisou de orientação ou atendimento 

psicológico em virtude de estresse, ansiedade ou trauma psicológico? 

Verifica-se que 53% dos agentes (9 indivíduos) já precisaram ser 

atendidos por um psicólogo em virtude desses sintomas, relacionados ao 

trabalho. 47% (8 indivíduos) relatou que nunca precisou do serviço do 

psicólogo. 

 

Gráfico 21 – Treinamento/Psicólogo 

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 
 

Em relação a gráfico 22, todos os agentes, 100% afirmou que acha 

importante a presença do psicólogo na instituição, o que remete mais uma vez 

a convicção de quão relevante para os profissionais e a intervenção 

psicoterapêutica.  

 

Gráfico 22 – Psicólogo na instituição 

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

 

53%

47%

Você já precisou de orientação ou atendimento 
psicológico em virtude de estresse, ansiedade ou 

trauma psicológico?    

Sim 9
Não 8

100%

Você acha importante a presença do psicólogo 
na instituição?

Sim 17

Não
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O gráfico n º 23 vem completar a questão, onde os agentes respondem 

porque o psicólogo é importante na instituição? 

 

Gráfico 23. Presença do psicólogo  

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019. 

 

Nota-se que 34% dos agentes (4 indivíduos) afirmam que é importante a 

presença do psicólogo na instituição pelo apoio emocional, devido á tensão que 

enfrentam. As demais respostas ficaram entre 8% e 9% onde cada agente deu 

uma resposta diferenciada como:  

Pode identificação de doenças psicológicas; melhora no ambiente de 

trabalho; porque o profissional não pode ser separado do pessoal devido ao 

caráter humanizado da profissão;  um dos agentes acha que todos que 

trabalham com detentos deveriam ter sempre atendimento psicológico;  para 

auxiliar tanto os detentos quanto os agentes quando se fizer necessário; 

porque esse profissional vai poder atende-lo e orientá-lo; um dos agentes não 

respondeu; os funcionários deveriam ter acompanhamento de rotina; para 

acompanhamento do agente no dia a dia do trabalho; porque um profissional 

nesta área seria de muito valia, porque já presenciou colegas de trabalho 

alterados devido ao estresse, por estarem há muitos anos trabalhando e 

passaram por momentos de tensão e não tem ninguém que avalie essa 

situação. Portanto, não resta dúvidas sobre a importância do psicólogo nesse 

contexto. 

 

 

34%

9%
9%8%

8%

8%

8%

8%
8%

Por quê?

Apoio emocional (devido à tensão) 4

Pode identificar doenças psicológicas 1

Melhora o ambiente de trabalho 1

Para separar o pessoal do profissional 1

Auxiliar detentos e agentes quando necessário

Orientar em certas situações 1

Funcionários deveriam ter acompanhamento de rotina 1

Todos que trabalham c/ detentos deveriam ter atendimento psicológico

Não respondeu 1
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Gráfico 24. Atividades/folga. 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
��	
������������� 

 

Quanto ao gráfico nº 24, sobre as atividades que o agente costuma 

realizar nas horas de folga para relaxar, verificou-se que 29% (9 indivíduos) 

pratica esportes e faz academia; 20% (6 indivíduos) respondeu que fica com a 

família nas horas de folga; 16% (5 indivíduos) costumam viajar; 13% (4 

indivíduos) faz pescaria e passeios; 7% (2 indivíduos) reúne os amigos; e o 

restante que dividiu-se em 1%, ou seja, 5 agentes apontaram individualmente 

as seguintes situações: caminhar na floresta, faz sexo com a esposa, toca 

bateria e vai ao cinema, trabalha em reformas/ construções e um deles 

aproveita para dormir.  

 

Verifica-se que todos procurar realizar alguma atividade adequada para 

extravasar o estresse acumulado no período de trabalho. 

Sobre o gráfico nº 25. O que sua família pensa sobre seu trabalho? 

 

 

 

 

 

 

20%

13%

29%

3%

16%

7%

3%
3%3%3%

Quais atividades costuma realizar nas horas de folga para 
relaxar?

Ficar com a familia 6
Pescar/passear 4
Esportes/academia 9
Floresta caminhar 1
Viajar 5
Reunir amigos 2
Sexo com a esposa 1
Tocar bateria/cinema 1
Trabalhar reformas/construções 1
Dormir 1
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Gráfico 25. Opinião da família.  
 

 
Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
��	
������������� 

 
Nota-se que 46% (6 indivíduos) afirmam que sua família acha seu 

trabalho perigoso; os demais agentes, ficaram na percentagem de 7 e 8% 

correspondendo a respostas individuais, sendo que uma família apoia o agente 

na sua profissão, 1 deles, os familiares ficam apreensivos; uma família acha 

estressante o trabalho doa gente; uma família acha que ele deveria mudar de 

profissão; um afirma que a família só comenta o que ele fala; uma gente evita 

fazer comentários com a família, e uma família  

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico nº 26. O estresse e a tensão vividos em seu trabalho, de 

alguma forma, afeta negativamente em família? 

Verifica-se que 71% (12 indivíduos) dos agentes responde que sim, que 

o estresse e a tensão vividos no trabalho afetam sua família. 29% (5 

indivíduos) coloca que estas situações não afetam a família. 

46%

7%
7%

8%

8%

8%

8%
8%

O que sua família pensa sobre seu trabalho?

Perigoso 6

Apoiam 1

Apreensivos 1

Estressante 1

Deveria mudar 1

Só o que eu digo 1

Evito comentar com a família 1

Não expressa opinião 1
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Portanto a maioria dos agentes refere que a família é afetada direta ou 

indiretamente pelo seu estresse, vivido no ambiente de trabalho. 

 

Gráfico 26. Estresse e tensão vividos no trabalho 

 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
��	
������������� 

 

O gráfico nº 27, referente ao que mais gosta no trabalho?  20% dos 

agentes (3 indivíduos) respondeu que gosta de poder ajudar as pessoas e 

contribuir socialmente; 13% (2 indivíduos) não respondeu; os demais agentes 

deram respostas individuais ficando em 7% e 8%, com as seguintes respostas: 

gosta pelo sentimento de utilidade; gosta quando os plantões são tranquilos e 

sua consciência tranquila pelo dever cumprido; gosta do salário e da escala de 

trabalho; gosta porque convive com várias pessoas; gosta quando vê a 

reinserção do interno ao convívio social; gosta da adrenalina e de andar 

armado; gosta da escala flexível; gosta porque está realizado com o trabalho; 

gosta de tudo no trabalho; gosta da estabilidade financeira e um não 

respondeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71%

29%

O estresse e a tensão vividos em seu trabalho, 
de alguma forma, afeta negativamente a família?

Sim, afeta 12
Não afeta 5
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Gráfico 27. O que mais gosta. Pergunta 22. 

Nota: pesq. com 17 indivíduos, de um total de 19 agentes prisionais 
Fonte: Presídio Regional de Caçador-SC 
Período: Nov/2019.�
�

A partir das entrevistas e das respostas obtidas, constatou-se que o 

agente penitenciário realmente vive situações de periculosidade, de exposição 

a riscos, de confrontação, de insegurança, de medo, de traumas, etc. ou seja, o 

agente penitenciário vivencia situações constantes de tensão e estresse, que 

pode leva-lo ao adoecimento, como baixa autoestima, sintomas depressivos e 

transtornos de humor propriamente ditos, além de sintomas de ansiedade, e 

até mesmo transtorno de pós traumático. 

A exposição a estressores pode precipitar ou agravar muitas doenças 

mentais, como o Transtorno Depressivo Maior, o Transtorno de Estresse Pós-

Traumático (TEPT) e a Esquizofrenia [Bradley & Dinan 2010; Liston, McEwen & 

Casey 2009]. [...] Bradley e Dinan (2010), relaciona estresse crônico e a 

Esquizofrenia. (Apud SILVA, s.d., p. 5) 

Apesar de “inseridos em trabalhos permeados por fatores que possam 

contribuir ou desencadear o seu adoecimento, os trabalhadores em geral são 

capazes de desenvolver estratégias defensivas” no sentido de buscar” 

transformar ou minimizar o impacto da realidade de atividades laborais que 

desencadeiam sofrimento, como é o caso dos agentes prisionais.” 

(ABDOUCHELI. 1994 apud FERNANDES, et al.  2017, p. 279 

 

 

6%

20%

6%

6%
7%7%7%

7%

7%

7%

7%

13%

O que você mais gosta no seu trabalho?
Sentimento de utilidade 1
Ajudar as pessoas/contribuição social 3
Plantão tranquilo/onsciência tranquila 1
Escala, salário, escolta 1
Conviver c/ vários tipos de pessoas 1
Reinserção do interno no convício social 1
Adrenalina, andar armado 1
Escala flexível 1
Ser realizado com ele 1
De todos os procedimentos 1
Estabilidade financeira 1
Não respondeu 2
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4 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso proporcionou a investigação a 

conhecimento sobre o cargo de agente penitenciário, como é vivenciado o seu 

trabalho e quais as influências que pode ter sobre o emocional deles, no 

desenvolvimento de transtornos.  

O tema abordado necessita de grande atenção, por envolver situações 

de risco, situações estressoras, que influem na qualidade de vida indivíduo. É 

um campo de atuação ótimo para o psicólogo por conta destes fatores, que 

podem ser investigados e elucidados, a fim de proporcionar aprendizado a 

aqueles que são afetados pelas mazelas deste trabalho, como também para o 

meio acadêmico. O profissional inserido no dia a dia dos agentes penitenciários 

também é de suma importância, uma vez que o ambiente é hostil e traz riscos 

a aqueles que ali trabalham, o que ocasiona no desenvolvimento de 

transtornos psiquiátricos e psicológicos.  

A pesquisa demonstrou que situações estressoras acontecem diversas 

vezes durante o trabalho como agente, sendo elas: rebeliões, motins, tentativas 

de fuga, ameaças, incêndio, suicídio, agressões, fugas, falta de equipamento e 

efetivo, tensão por conta do ambiente, etc. São vivenciados diversos momentos 

de desconforto e sofrimento pelos agentes, que necessitam de um 

acompanhamento para que possam lidar com tais acontecimentos.  

O principal objetivo desta pesquisa a campo foi analisar o contexto 

prisional a partir da visão do agente e como o estresse pode repercutir na 

saúde psicológica e em outras áreas da vida. Através da busca acerca do 

tema, foram identificadas reações psicológicas, físicas e comportamentais 

decorrentes do estresse, bem como da síndrome de bornout. Os sintomas mais 

comuns são dores de cabeça, problemas digestivos, distúrbios no sono, 

utilização de substancias como fumo, negligencias, comportamento de alto 

risco, dificuldades de atenção, concentração e memória, desânimo, etc.  

Com os dados obtidos acima é possível observar o efeito que o trabalho 

como agente penitenciário pode ser estressante e propulsor para doenças 

psicológicas e psicossomáticas, portanto a atuação do psicólogo no ambiente 

de trabalho é de extrema importância, onde ele pode atuar com os agentes 
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aliviando o sofrimento deste que muitas vezes estão sobrecarregados pelo 

trabalho árduo.  

Pode ser trazida a visão dos mais diversos autores que falaram sobre os 

efeitos do estresse na vida dos agentes penitenciários e foi possível expor o 

sofrimento humano em um nível diferente e com aspectos diversos, os quais 

normalmente na academia não é possível ter acesso, até mesmo na vivência 

profissional, como uma experiência a ser somada. 

Pesquisas em torno desta temática deverão ser feitas, para investigar 

outros aspectos que possam influir nas dificuldades encontradas no trabalho, e 

também a aplicação de testagem para ter mais precisão dos níveis de estresse 

em que se encontram os trabalhadores, podendo atuar de maneira correta no 

alívio de sintomas, e também colaborando para o espaço acadêmico com tais 

dados.  
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APÊNDICE A – QUESTIONARIO 
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APÊNDICE B 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
(Maior de Idade) 

 

1. Identificação do Projeto de Pesquisa 
Título do Projeto:  Os efeitos nocivos e consequências do estresse na 

saúde do Agente Penitenciário do Presídio Regional de 
Caçador 

Área do Conhecimento: Psicologia 

Curso:  Psicologia 

Sujeitos da Pesquisa:  Agentes Penitenciários – idade acima de 18 anos. 

Número de sujeitos no 

centro:  

19 Número total de sujeitos: 19 

Patrocinador da pesquisa:  Não há.  

Instituição/local da 

pesquisa:  

Presidio Regional de Caçador 

Nome dos pesquisadores: Neuzeli Aparecida da Silva (profª. Orientadora); 

Francieli  Pereira de Campos (acadêmica pesquisadora). 

 
Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa acadêmica de 

campo, do Curso de Psicologia, respondendo a um questionário com 22 perguntas, 

o qual deve ser devolvido em 3 dias. Abaixo estão todas as informações sobre a 

pesquisa. Sua colaboração será de muita importância, mas se desistir a qualquer 

momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 
 

 2. Identificação do Sujeito da Pesquisa (ou Informante sobre o caso) 

Nome:  Data nascimento: 

Profissão: Naturalidade: 

Estad

o Civil: 

  

 

 

3. Identificação do Pesquisador Responsável 

Nome: Neuzeli Aparecida da Silva 

Profissão: Psicóloga N. do Registro no Conselho: CRP SC 
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12/04937 

Endereço:  Caçador-SC. 

Telefone: 49-

991810485 

E-mail: neuzeli@uniarp.edu.br 

4. Os objetivos desta pesquisa são: 
 

4.1 Objetivo geral:  

Analisar o contexto prisional a partir do ponto de vista do agente penitenciário, 

a repercussão do estresse decorrente de sua atuação profissional na sua saúde 

psicológica e em outras áreas de sua vida, e como se dá a intervenção do psicólogo 

no sentido preventivo e psicoterapêutico.   
 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar o perfil profissional do agente penitenciário. 
• Descrever situações de estresse a que os agentes prisionais estejam 

frequentemente ou esporadicamente expostos.  
• Apontar sintomas e psicopatologias decorrentes da exposição do agente 

penitenciário a situações de risco e tensão emocional. 
• Conhecer as características de um presidio regional. 
• Compreender a atuação do profissional psicólogo no contexto prisional, 

especialmente em relação ao agente prisional.�

5. Procedimento para coleta de dados:  
Aplicação de uma entrevista semiestruturada, tendo como instrumento um 
questionário contendo 22 questões. 

 

6. Os benefícios esperados são: oportunidade de falar sobre os sentimentos 
envolvidos na p���������� �����	����
�� 
� �
�������� ����	�����
��
� �����&	��� ������
pesquisa e para a sociedade através de sua participação. 

 
7. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s): desconforto com algum item do 
questionário; risco de desistência do sujeito respondente durante o processo de 
pesquisa.  
 

8. Exclusão/Inclusão: de algum agente penitenciário que por ventura se 
encontrar em licença ou em viagem.  
 

9. Outras Informações:  
• Você tem a liberdade de desistir ou interromper a participação nesta pesquisa 

no momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 
• A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será 

disponibilizada nenhuma compensação financeira. No caso de você sofrer 
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algum dano decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável. 
• A desistência não causará nenhum prejuízo à sua saúde e ao seu bem estar 

físico.  
• Os seus dados pessoais serão mantidos em sigilo absoluto; será realizada a 

devolutiva de todo o processo resultante da pesquisa à você, se for do seu 
interesse. 

 

CONCORDO que os resultados sejam divulgados em publicações 
científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados.  

Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) através da 
UNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049) 
3561-6200, sempre que entender necessário para obter informações ou 
esclarecimentos sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo.  

Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) 
parcial (is) e final (is) desta pesquisa. 
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DECLARAÇÃO 
 

Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento 
quanto às dúvidas por mim apresentadas e, por estar de acordo com o projeto 
de pesquisa, assino o presente documento em duas vias de igual teor 
(conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse. 

Caçador (SC), ______/______/ 2019. 
 
 

Sujeito da Pesquisa: ______________________________________________________ 
 Assinatura 

Pesquisador Responsável p/ Projeto: ________________________________-

___________________ 
                                                                         Assinatura 

Testemunhas: 
 

 
Assinatura 

 

 

 
Assinatura 

Nome.............................................................................. 

RG: .................................................................................. 

CPF: ............................................................................... 

Telefone: ............................................................. 

Nome.............................................................................. 

RG: ................................................................................. 

CPF: .............................................................................. 

Telefone: ......................................................... 

 
IMPORTANTE: IMPRIMIR O TERMO EM DUAS VEZES, uma via fica 

em posse do responsável e a outra com o pesquisador responsável. O 
representante deverá RUBRICAR todas as folhas do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido 
termo. O pesquisador responsável deverá proceder da mesma forma, rubricar 
todas as folhas do TCLE, apondo sua assinatura na última página do referido 

termo. 
 

 


