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Resumo

Este projeto de  pesquisa  pretende analisar  a  trajetória  de mulheres que  trabalham como 

agentes penitenciárias para entender quais relações elas constroem entre o que ocorre no cárcere e 

fora  dele.  A partir  da trajetória  das  agentes,  procurar-se-á  compreender  as percepções  que elas 

possuem de possíveis fronteiras entre esses contextos, verificando se, para elas, há uma separação 

entre eles, ou se, pelo contrário, há relações fluídas e marcadas por intensa comunicação.

O possível posicionamento das agentes penitenciárias nas margens tanto do cárcere quanto 

da sociedade externa a ele faz delas personagens privilegiadas para uma melhor compreensão das 

relações estabelecidas entre esses dois mundos aparentemente excludentes. Procurar-se-á verificar o 

impacto que a convivência cotidiana das agentes com pessoas que perderam o seu direto à liberdade 

traz para a formação de identidades profissionais, e para as relações que estabelecem com outros 

personagens tanto do sistema prisional quanto da sociedade mais ampla.

As  questões  principais  que  balizarão  o  desenvolvimento  da  pesquisa  voltam-se  para  a 

compreensão da visão que as agentes penitenciárias possuem acerca do seu cotidiano, buscando 

verificar se para elas a sua trajetória é marcada, ou não, por um cruzamento cotidiano entre dois 

segmentos que se percebem segregados entre si,  e se elas declaram carregar em si  os estigmas 

decorrentes dessa trajetória. 

Palavras  chave:  agente  penitenciária,  cárcere,  antropologia  jurídica,  performance, 

gênero.

A história das prisões sempre foi marcada por conflitos, desde o início do seu projeto, no 

século XVIII (Foucault, 1997). Quando o horror do suplício foi transferido para o enclausuramento 

disciplinar, a prisão já revelava seus paradoxos: criada para controlar a criminalidade através da 

disciplina  dos  corpos,  na  prática  realizava  um  recorte  na  sociedade,  construindo,  a  partir  da 

delinquência,  a própria criminalidade que buscava combater.  Mesmo diante de seu fracasso em 

conter o crime, o projeto prosseguiu (Foucault, 1997, p. 95). 

Na última década, o estado de São Paulo verificou um aumento brutal do número de presos. 

Autodeclaração: uma busca pelas construções de significados na trajetória de agentes penitenciárias  |  Adriana Rezende Faria Taets



1

Segundo dados do Depen1, em 2000, eram cerca de 92 mil presos. Em 2008 o número alcançou a 

casa  dos  145  mil  internos,  sendo  o  encarceramento  em massa  parte  da  política  de  combate  à 

criminalidade, juntamente com outros mecanismos de gestão policial. No entanto, mesmo que esse 

aumento do número de presos tenha tido algum impacto na criminalidade2, suas consequências na 

dinâmica  prisional  podem ser  sentidas  a  partir  das  crises  internas  que,  em muitos  momentos, 

resultaram em rebeliões,  e  modificaram a realidade não apenas dos presos,  mas também a dos 

setores envolvidos de alguma forma com o sistema penitenciário.

Segundo Salla (2006), a história dos presídios brasileiros nos últimos 50 anos é marcada por 

uma série de rebeliões que revelam uma denúncia às péssimas condições e à baixa capacidade do 

Estado de controlar as dinâmicas prisionais, permitindo assim o surgimento de grupos criminosos 

que passam a impor uma ordem própria dentro dos presídios, determinando sua dinâmica3. 

Salla chama a atenção para o caráter de recomposição do poder que ocorre entre os presos e 

seus custodiadores no momento das rebeliões: “são movimentos que reorganizam o poder entre os 

grupos criminosos presentes na massa carcerária e sobre os quais a administração tem um controle 

bastante limitado” (2006, p. 287). 

Dessa forma, Salla traz um elemento novo para a reflexão sobre as rebeliões prisionais: o 

caráter de disputa entre o grupo dos internos e o grupo dirigente é deixado de lado a partir do 

momento em que o Estado se afasta da dinâmica interna, concedendo aos presos poder suficiente 

para  controlarem as  relações  que  se  dão  entre  si.  A falta  de  recursos  do  Estado para  oferecer 

assistência  aos  presos  levou-os  a  criar  redes  de  solidariedade  dentro  dos  presídios,  o  que 

possibilitou o crescimento de uma organização interna, que pouco a pouco foi ganhando poder. 

A retirada do Estado das questões internas que envolvem a paz nos presídios apresenta-se 

como  um momento  dramático  (Turner,  1974):  a  entrega  do  poder  aos  grupos  criminosos  que 

surgiram  não  é  acompanhada  por  uma  retirada  completa  do  Estado,  que  continua  sendo  o 

responsável legal pela segurança dos internos e pela execução das penas da população que continua 

sendo presa. Nesse momento de reconfiguração do papel do Estado e de sua atuação dentro dos 

1 www.mj.gov.br/depen
2 Ainda não foi produzido nenhum estudo mais aprofundado sobre as razões que levaram à queda de 70% do número 

de homicídios no estado de São Paulo a partir de 2000. Há um consenso entre pesquisadores de que a queda é 
multicausal. No entanto, alguns elementos têm sido levantados como possíveis causas, entre eles, estão a 
modernização da gestão das polícias paulistas, o estatuto de desarmamento, a presença da sociedade civil organizada 
em áreas conflagradas, o envelhecimento da população, ou seja, diminuição da população jovem, o aumento do 
número de presos e ainda a atuação do PCC nos territórios dentro e fora dos presídios, organizando o poder de morte 
desses territórios. Ver FERREIRA, Sinésio, LIMA, Renato Sérgio de, BESSA, Vagner (2009).

3  Salla dialoga com alguns autores norte americanos que também se voltaram para a reflexão sobre as rebeliões nos 
presídios dos Estados Unidos – entre eles, Sykes, Useem e Kimball – no intuito de compreender as particularidades 
da história das rebeliões brasileiras. Sykes trabalha com a ideia de que as rebeliões são um aprofundamento das 
tensões causadas pela distribuição de poder entre custodiadores e custodiados, e provocam uma recomposição nas 
relações de poder interna. Já Useem e Kimball trabalham com a hipótese a partir da qual as rebeliões são uma 
articulação entre o eixo psicológico, marcado pela criação de laços de identidade entre os presos, e o fator estrutural 
de distribuição de poder.
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presídios, momento em que o Estado prende mas não controla por completo a dinâmica interna do 

cárcere, cabe-se indagar se o papel dos agentes de segurança penitenciária sofre modificações.

Este projeto de pesquisa procura encarar essa questão. Os agentes e as agentes prisionais, em 

um momento de ruptura do poder do Estado dentro do mundo prisional, permanecem como agentes 

de um poder, agora reconfigurado na sua ação, ou são apenas representação de um poder que não 

existe mais? Se o Estado se retira, por que mantém ali seus representantes? Ou se o que houve foi 

apenas uma modificação do posicionamento do Estado frente aos grupos criminosos, qual o papel 

dos agentes prisionais? São eles o personagem de um poder que não existe mais? Ou, ao contrário, 

são legítimos representantes desse poder, que se mantém discreto, no entanto, efetivo?

Disputas de identidades

O Sindicato  dos  Agentes  Penitenciários  do  Estado de  São Paulo  reúne  boa  parcela  dos 

agentes  desta  Unidade  da  Federação,  e  procura  representar  a  categoria  frente  ao  governo.  O 

presidente do sindicato – também ele um agente – tem uma resposta aparentemente rápida e pronta 

para a  pergunta “quem é o agente penitenciário?”.  Segundo ele,  “para a  sociedade,  o  agente é 

ladrão; para o ladrão, o agente é polícia; para o Estado, o agente é apenas um número”. Trata-se de 

uma resposta cheia de significados que nos coloca diante de questões bastante complexas. 

O agente e a agente penitenciária, legalmente, são cidadãos, possuem direitos, mas passam a 

maior parte de seu tempo dentro dos muros da cadeia, dividindo seu cotidiano com aqueles que 

perderam alguns de seus direitos. Para o presidente do Sindicato4, os agentes são vistos pelos presos 

como cidadãos, pessoas livres, agentes do Estado ou como “polícia”; pela sociedade, são vistos 

como suspeitos de ter sofrido contágio por aqueles com os quais trabalham diariamente, tendo seu 

status de cidadãos de direitos questionado, carregando em si o mesmo estigma dos criminosos5; 

legalmente, são representantes do Estado, mas são vistos como apenas mais um número na lista 

interminável de funcionários públicos contratados para manter a máquina estatal em funcionamento. 

A resposta  do  presidente  do  sindicato  nos  coloca  a  difícil  questão  de  como  classificar  esses 

personagens que transitam entre mundos diferentes e que podem vivenciar a cada entrada e saída 

dos presídios uma mudança de status.

Os  relatos  de  greve  por  parte  dos  agentes  se  mostram  narrativas  interessantes  para 

compreender o papel que o agente e a agente penitenciária assumem frente aos presos e também 
4 A fala do presidente do Sindicato apresenta-se como a fala de um indivíduo sócio-histórico (SAHLINS, 2007): ao 

representar a categoria dos agentes penitenciários, carrega em si a autoridade de falar pelo grupo, representando-o 
simbolicamente. Mesmo que dentro do Sindicato existam disputas pelo poder, e até mesmo disputas sobre o discurso 
oficial quanto à imagem do sindicato e do agente, a fala do presidente revela-se de extrema importância na 
compreensão do que os agentes percebem como sendo o seu papel frente ao mundo prisional e à sociedade.

5 Em trabalho realizado junto aos agentes penitenciários do estado do Paraná, Bodê de Moraes (2005) demonstra que 
esses personagens sofrem constantemente o risco de contágio, por dividirem o seu cotidiano com os presos. Ele 
demonstra o quanto os agentes sofrem de síndromes parecidas com aquelas sofridas pelo preso, como a síndrome do 
emparedamento ou a do pânico.
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frente ao Estado. Longe de ser uma paralisação total das atividades, ou uma recusa total ao trabalho, 

a greve dos agentes penitenciários possui características muito específicas, e exatamente por isso ela 

não pode durar muito mais do que 24 horas. Em momento de paralisação, o mote dos grevistas é 

“saúde, liberdade e segurança”. Isso significa que os serviços de saúde e alimentação não irão parar, 

assim como aqueles  que  garantem a  segurança  interna  dos  presos.  Liberdade  significa  que  os 

pedidos de libertação serão respeitados, ou seja, todos aqueles que tiverem permissão para sair dos 

presídios poderão fazê-lo. Todo o resto pára. E esse “resto” é exclusivamente a entrada de qualquer 

pessoa no presídio. Não entram advogados, não entra a polícia, não entram novos presos, não entra 

a família em dia de visita. Isso causa problemas até na garantia de libertação, pois se um presidiário 

precisar  ser  transferido,  o  presídio  em greve  irá  liberá-lo,  no  entanto,  se  a  unidade  a  que  for 

destinado também estiver em greve, ele será impedido de entrar. 

A greve revela-se assim como um momento de tensão em que as forças de um jogo entram 

em conflito, e nesse momento, o agente e a agente, personagens no jogo de disputa de poder entre 

Estado e presos, impõem o seu poder: poder ambíguo, poder vindo das margens, poder que corta 

algumas comunicações e estabelece outras,  poder que impede certos trânsitos e permite  outros, 

poder que interrompe certos fluxos e libera outros.

 Por meio da observação e análise dos relatos desse tipo de drama, podemos encontrar pistas 

sobre a percepção que os agentes e as agentes possuem sobre seu papel, sua identidade, e pode-se 

questionar então se essa identidade é  formada a partir  das margens,  se eles se percebem como 

personagens liminares. 

Os  conceitos  de  liminaridade e  de  liminóide talvez  possam  ser  repensados  à  luz  da 

experiência dos agentes e das agentes penitenciárias. A trajetória desses personagens pode ser vista 

como uma experiência  liminar, já que é marcada por um trânsito constante entre dois universos 

fisicamente demarcados?

 Ao  voltarmos  a  análise  para  as  experiências  particulares  das  agentes  penitenciárias 

femininas, podemos percebê-la como experiências  liminóides, por conterem as idiossincrasias  de 

experiências particulares dentro de um coletivo fragmentado? Será que esse cruzamento cotidiano 

de fronteiras é percebido assim pelas próprias agentes, ou funciona apenas como categorização do 

pesquisador,  na tentativa de  organizar  logicamente  as  relações  construídas  a  partir  do  universo 

prisional? 

Para compreender a experiência das agentes penitenciárias, proponho a análise da trajetória 

dessas mulheres no caminho que percorrem cotidianamente entre os muros externos e internos aos 

presídios.  Caminho  social  muito  mais  que  espaço  físico  percorrido,  essa  trajetória  revela  um 

importante meio de comunicação entre os que estão fora dos muros e os que estão dentro, pois 

mesmo se admitirmos que os presídios não são mais instituições “totais”, eles são marcados por 
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forte exclusão e segregação espacial. 
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