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REFLEXÃO SOBRE O ESTRESSE E A QUALIDADE DE VIDA DOS 
AGENTES PENITENCIÁRIOS NA PAMC/RR 

 

Em junho de 2016, a população carcerária no Brasil era de aproximadamente 

726.712 pessoas 1, 2. Estas pessoas encontram-se distribuídas nos diferentes estabelecimentos 

penais que compõem o Sistema Penitenciário Brasileiro. Aproximadamente, 75% dos presos 

estão recolhidos em presídios e penitenciárias, unidades destinadas a presos condenados à 

pena de reclusão em regime fechado¹.  

Este paper tem por objetivo apresentar uma breve reflexão sobre a relação entre o 

estresse e a qualidade de vida no ambiente de trabalho dos agentes penitenciários da 

Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo - PAMC. O estudo deu-se por meio de pesquisa 

bibliográfica, utilizando como técnica a revisão da literatura. 

O estado de Roraima possui seis estabelecimentos prisionais que abrigam 

atualmente uma população carcerária de 2.398 presos. Desses, 1.129 ou 47%, são de detentos 

preventivados (dados levantados em junho de 2017)3. 

Os presos que compõem a população carcerária de Roraima estão distribuídos na 

Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (PAMC), Cadeia Pública de Boa Vista, Cadeia Pública 

de São Luiz, Cadeia Feminina, Casa do Albergado e Centro de Progressão Penal (CPP), 

inclusive os que estão em regime aberto e semiaberto. Todas as unidades estão em situação 

de superlotação3. 

O estado de Roraima criou o cargo de agente penitenciário por meio da Lei 

Complementar nº 166 de 16 de julho de 2010, realizando o seu primeiro concurso público 

para o cargo em 2011, cuja posse ocorreu apenas em 20133. 

Observa-se na mídia local episódios de rebeliões e fugas de apenados na PAMC que 

consequentemente colocam em risco a integridade física e psicológica dos profissionais que 

exercem suas atividades profissionais nestas unidades prisionais.  

Verifica-se com frequência notícias de mortes dentro das unidades prisionais 

roraimense. O caso amplamente divulgado na mídia nacionais foi quando pelo menos 31 

presos foram mortos, por briga interna de facções criminosas dentro da Penitenciária 

Agrícola de Monte Cristo, a maior de Roraima4.  

O Sistema Prisional Brasileiro se constitui importante enquanto problema de 

segurança pública, não só pelo crescimento da população carcerária e consequente 
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superlotação dos estabelecimentos prisionais, mas também pelo descaso em que essa parcela 

do serviço público é tratada pelos governos.  

Os riscos laborais são característicos na área de segurança pública, contudo, a 

exposição a fatores de risco se eleva quando a realidade no sistema prisional se apresenta.  

Nesse quadro geral, o estresse causado por fugas e ameaças dos apenados geram riscos a 

integridade física e psicológica dos agentes, além do assédio moral, condições insalubres no 

ambiente de trabalho dentre outras situações5.  

A atuação na área prisional é considerada, pela Organização Internacional do 

Trabalho, como uma das mais estressantes, isto porque a prática profissional no setor 

prisional se caracteriza por uma exagerada demanda física e mental que nos dias de hoje 

interfere diretamente na qualidade de vida, uma vez que realização profissional e bem-estar 

físico e emocional estão cada vez mais difíceis5. 

Apesar de diversos estudos sobre as prisões e população carcerária, ainda são 

poucos os estudos sobre os agentes penitenciários e, consequentemente, não se conhece a 

realidade da profissão e tão pouco seus problemas, os quais tem o dever de zelar pela 

integridade do preso5.  

A literatura aponta que o serviço público de agente penitenciário pode ser 

classificado como uma ocupação arriscada e estressante, podendo levar a distúrbios físicos e 

psicológicos. Dessa maneira, pode-se afirmar que o risco e a vulnerabilidade são inerentes ao 

trabalho no sistema prisional5. Assim, o trabalho em unidades prisionais envolve questões 

como a necessidade de controle emocional, risco a vida, controle e disciplina.  

Tais atividades, pela própria natureza são estressantes desencadeando processos 

que podem ocasionar em problemas físicos e psicológicos. Outro aspecto importante é o 

fato de os agentes penitenciários passarem por uma espécie de socialização prisional, 

assimilando hábitos, comportamentos e valores do ambiente prisional6.  

O trabalho dos agentes penitenciários está intimamente ligado ao desenvolvimento 

de danos à saúde, fomentando a suscetibilidade a problemas mentais e uso abusivo de álcool5.  

Além de possibilitar a adoção de programas de qualidade de vida ou de assistência 

ao trabalhador, que poderá proporcionar aos agentes penitenciários mais resistência ao 

estresse, estabilidade emocional, motivação e mais eficiência no trabalho, consequentemente, 



3 

 
 

 
 

melhoria no relacionamento interpessoal, diminuição do número de acidentes e redução do 

custo com saúde assistencial, ou seja, melhorando seu desempenho profissional.   

A necessidade de aprofundar conhecimento sobre o trabalho desenvolvido pelos 

agentes penitenciários, pouco conhecido no mundo acadêmico, se justificativa pela 

importância da produção de conhecimento acerca do sistema prisional por meio de uma 

crítica efetiva ao sistema jurídico penal.   

Portanto, este paper contribuiu com uma breve discussão sobre o estresse e a 

qualidade de vida no ambiente de trabalho dos agentes penitenciários, com vistas à 

importância da segurança física e psicológica, além de esclarecer pontos que impactam 

negativamente na relação de trabalho em uma unidade prisional. 
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