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RESUMO 

Esse trabalho monográfico tem por objetivo refletir sobre a racionalidade punitiva 

que se construiu na história do Brasil, abordando a realidade das prisões em relação 

a suas condições de habitabilidade e o modo como é legitimada, compreendendo-a 

como uma ferramenta de poder disciplinar. Além de refletir, também, sobre a 

atuação do psicólogo jurídico e a importância do papel da Psicologia Social na 

defesa e construção dos Direitos Humanos e na problematização das práticas 

psicológicas que envolvem a inclusão social, a violência e os direitos. 

Palavras-chaves: prisão; sociedade disciplinar; psicologia social; psicologia jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This monograph aims to make a reflection about the punitive rationality that has been 

built in the history of Brazil, address in the reality of prisons in relation to the 

habitability conditions and the way it is legitimized, understanding it as an instrument 

of disciplinary authority. Besides that, also ponder upon the work of the legal 

psychologist and the importance of the Social Psychology‟s role in the defense and 

construction of Human Rights and in the problematization of psychological practices 

that involve social inclusion, violence and rights. 

Keywords: prision, disciplinary society, social psychology, juridical psychology. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto do sistema carcerário foi desenvolvido com o objetivo de 

ressocializar e de ensinar ao indivíduo a seguir as regras sociais para alcançar 

a diminuição da violência. Contudo, nos últimos anos, tem sofrido críticas que 

vão de sua implantação até o próprio modelo de funcionamento. Apesar deste 

sistema do ponto de vista histórico se mostrar falido, ainda é implantado e 

apoiado por aqueles que veem neste espaço uma forma de aprisionar aqueles 

que são considerados inaptos pelas suas atitudes diante da lei, da sociedade e 

que, por isso, necessitariam de algum tipo de correção. 

Através das referências de Michel Foucault, será possível refletir e 

compreender como esse sistema penal ainda é legitimado na sociedade, 

mesmo com tantas falhas, e qual a sua função e importância perante uma 

sociedade que funciona na lógica do Biopoder e do controle das populações. O 

trabalho de Foucault, ainda nos ajuda a problematizar e entender 

historicamente como a racionalidade punitiva foi sendo construída através de 

um poder microscópico que se instaura no corpo social através das suas 

técnicas de vigilância, de controle, de identificação dos indivíduos e de 

enquadramento de seus gestos a fim de aumentar os efeitos de poder, 

diminuindo seu custo econômico e político. 

A população carcerária brasileira continua exposta a muitas falhas 

encontradas no sistema prisional como a superlotação, a falta de humanidade 

e de condições de habitabilidade. A partir do conhecimento de que o presídio 

não tem sido eficaz como ferramenta de ressocialização, aparecem escolas 

críticas como o Abolicionismo Penal e o Direito Penal Mínimo. Os filósofos e 

criminólogos apresentam modelos teóricos que discorrem sobre como as 

medidas de caráter punitivo ameaçam a segurança e a liberdade individual 

tanto quanto os delitos.  Para o Minimalismo, as medidas de caráter punitivo 

deveriam ser impostas de forma menos arbitrárias e excessivas, já os 

Abolicionistas acreditam que a punição deveria ser inexistente. 

Tomando como base essas discussões, este trabalho parte da ideia de 

que o Sistema Penal nada mais é do que a amplificação e intensificação de 
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todo processo descriminalizante já ocorrido na vida em sociedade e seus 

diversos funcionamentos. No vasto campo dos estudos em Psicologia, a 

Psicologia Social e sua história de lutas e transformações no Brasil, se 

empenha na modificação dessa realidade, visa à melhoria das condições de 

vida dos sujeitos e se faz importante na construção dos direitos humanos além 

de problematizar, também, a atuação da Psicologia Jurídica enquanto 

ferramenta do Estado.  

No capítulo 1 apresento com embasamentos históricos, segundo o autor 

Manoel Barros, como a racionalidade punitiva foi sendo construída no Brasil 

desde a colonização quando o castigo corporal e a pena de morte como 

suplício ainda eram formas de punição, e como os movimentos sociais foram 

importantes para, aos poucos, irem transformando essa realidade. Neste 

capítulo ainda apresento a realidade dos presídios brasileiros atualmente e 

quem é preso no Brasil. Apesar de hoje as punições não se denominarem 

como corporais, isso ainda se faz de diversas maneiras. Além disso, será 

levantada uma reflexão a cerca desse deslocamento da forma de punir, não 

sendo apenas consequência dos movimentos sociais e/ou como forma de 

humanizar as penas, mas sim como uma reorganização do poder e economia 

dos direitos.  

A partir disso, o capítulo 2 apresenta a ideia dos estudos de Foucault 

sobre o poder disciplinar e a microfísica do poder, e a maneira como o Sistema 

Penal tem a função de reproduzir essas relações de poder sendo, 

principalmente, uma tática política que se interessa no controle do corpo. 

Serão discutidos também os processos da vivência dentro do presídio e como 

essa realidade afeta a vida dos apenados, além de discorrer sobre as escolas 

críticas, como o Abolicionismo Penal e o Direito Penal Mínimo, para refletir 

sobre a eficácia, ou a não eficácia, desse Sistema Prisional atual.  

Finalizando, no capítulo 3 apresento o papel da Psicologia Social como 

pensante crítica não apenas do Sistema Penal, mas também sobre os Direitos 

Humanos e até da própria psicologia atuante nesse cenário judiciário. Dessa 

maneira também não pude deixar de discorrer sobre como é feito o trabalho 

do Psicólogo Jurídico dentro dos presídios brasileiros. 
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CAPÍTULO I: A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA RACIONALIDADE 

PUNITIVA. 

1.1 – Do suplício à prisão 

Manoel Barros pontua, em seu livro “Crítica da razão punitiva: Nascimento 

da Prisão”, que a racionalidade punitiva é reproduzida no Brasil desde o período 

da colonização. Apos D. Manuel I (1514), o Brasil foi regido por Filipe IV (1603). 

Nesta época, o conjunto de leis que tinha vigência no Brasil era conhecido como 

Ordenações Filipinas que, apesar da crise do período colonial a partir do século 

XIX, manteve suas influências no Brasil até 1916. 

O código Filipino era bastante marcado por castigos físicos e cruéis que 

compreendiam mutilações das mãos e da língua, queimaduras com tenazes 

ardentes, envios para galés e frequentemente havia aplicação da pena de morte. 

O corpo dos condenados ficava exposto após a execução para ser visto pelo 

público e permanecia lá até que as carnes ficassem podres e os ossos 

desconjuntassem. Castigar e exilar o corpo eram o foco das penalidades deste 

período. Estavam entre os crimes nas Ordenações Filipinas: a lesa-majestade, 

que é a traição contra a pessoa do Rei ou seu Real Estado; blasfêmia contra 

Deus; a sodomia, coito anal; o lesbianismo; incesto; bigamia e ainda era 

considerado crime “homens que vestiam trajes de mulher” e a união corporal 

entre cristãos e infiéis. 

Em seu movimento de independência, o Brasil se volta contra o poder 

soberano do Estado português. Apesar de no decreto de 23 de maio de 1821 de 

D. Pedro I aparecer uma defesa dos direitos individuais de segurança e liberdade, 

em 1823 ainda vigorava algumas disposições do Código Filipino e foi só em 1826 

que se começou a discutir a necessidade de um novo Código Penal que fosse 

arbitrário ao uso de ferros, às masmorras e à execução pública, pois começavam 

a aparecer críticas a essas práticas sem humanidade.  

Em meio a protestos populares, D. Pedro I abdica ao trono em 1831, dando 

início ao Período Regencial. Este período foi muito marcado pelas revoltas sociais 

contra as péssimas condições de vida, autoritarismo e abandono social das 
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camadas populares. Pouco antes da abdicação de D. Pedro I, foi discutido no 

Senado e na Câmara o novo projeto de Código Penal e Civil pensado em 1827 

por Bernardo Pereira de Vasconcelos, abrindo as portas para a discussão 

também da permanência ou não da pena de morte. 

Após a promulgação do novo Código Criminal em 1830 alguns 

mecanismos de tortura do Código Filipino foram, aos poucos, sendo abolidos.  

Como por exemplo, as torturas como mecanismo de extração da verdade na fase 

inquisitorial do processo, as mutilações e todas outras penas cruéis. A pena de 

morte continuou inclusa na lista de punições aos condenados, bem como o envio 

para as galés. No entanto, a grande mudança deste código penal foi a ênfase na 

prisão como peça central do novo sistema penal. 

O código de 1830 compunha-se da morte na forca, prisão com trabalho, 

banimento, perda de emprego e multa para toda a população condenada, porem 

para os escravos ainda era incluso, como pena, os açoites e as queimaduras com 

ferro quente. O novo Código Penal pode ser pensado como a introdução de uma 

mudança gradual da antiga legislação, pois se tratava de um sistema que 

eliminava a repressão, garantia a liberdade de imprensa e avançava, em relação 

ao código filipino, a respeito da integridade física. Porém, a forma dominante de 

punir no Brasil ainda era violenta. Os cárceres eram apenas lugares onde os 

criminosos esperavam até que os tribunais os levassem para a punição pública. A 

espera nos cárceres, então, já se constituía em uma primeira forma de punição, 

pois tratava-se de uma experiência árdua, assustadora e perturbadora para a 

saúde mental do encarcerado. 

Após a abdicação de D. Pedro I, as lutas sociais permaneceram e 

marcaram o período regencial que perdurou de 1831 a 1840 quando houve a 

coroação de D. Pedro II dando inicio ao segundo reinado. Seu reinado conquistou 

muitos ganhos, como leis que defendiam as manufaturas brasileiras, que davam 

fim ao tráfico de escravos e liberdade aos filhos destes. Porém ainda não se viam 

avanços em relação às prisões. 

Vinte anos depois da implantação do código penal de 1830, ainda não 

existiam condições de segurança e salubridade nas cadeias, evidencia-se que 

não existiam recursos suficientes para o reparo, mas ainda assim a construção de 
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novas prisões era um item obrigatório nas províncias para que o sistema 

carcerário pudesse se estender por todo o país. 

Em 1888, vésperas da proclamação da República, o Estado afirma que a 

maneira de pensar a criminalidade não ocuparia apenas o caminho da punição e 

do castigo, mas sim da regeneração e da correção. Em 1890, pouco depois da 

proclamação da República, houve a reforma do Código Penal que impusera 

modificações ao sistema de pena. 

O princípio para essa diversidade era o de que a pena deveria 
adaptar-se ao conceito de individualidade, ou seja, o objeto da pena 
não era a lei, mas o criminoso e sua possibilidade de recuperação 
individual, adaptando-se à índole do criminoso sua ação criminosa 
(CANCELLI, 2005, p.151). 

 

A política de recuperação de criminosos passou a ser pensada como a 

única forma de resolver o problema criminal, mas não se pode afirmar que houve 

uma verdadeira ruptura do Código Penal de 1830, já que nos dois sistemas 

penais – do Império e da República- a pena que deverá ser cumprida pelo 

encarcerado é a protagonista do sistema punitivo. A diferença que vai marcar os 

dois sistemas é o banimento do castigo corporal para escravos, do envio para as 

galés e das penas de morte. As penas que compõem o Código Penal da 

República são: a multa; a suspensão; perda de emprego; interdição; prisão 

disciplinar; trabalho obrigatório em estabelecimento agrícola e, em caso único, o 

banimento. 

A reforma do Código estabeleceu quatro períodos progressivos como 

cumprimento da pena. O condenado primeiro era submetido à prisão celular com 

isolamento completo, depois à prisão com trabalho em comum durante o dia e 

segregação à noite, o terceiro período era a prisão com trabalho obrigatório em 

penitenciaria agrícola e, por último, os condenados eram submetidos ao 

livramento condicional sob vigilância da polícia. Porem a execução deste sistema 

foi, durante muitos anos, burlado devido à negligência do Poder Legislativo em 

criar os estabelecimentos exigidos no código, submetendo, então, aos 

sentenciados um regime penal muito diferente daquele proposto. 

Os ministros insistiram, durante muitos anos, na construção de prédios 

onde pudessem ser implantadas as penas celulares através da construção de 
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penitenciarias agrícolas, estabelecimentos industriais e penitenciárias femininas, 

mas a falta de apoio do governo já era vivida nesta época.  

Embora a tortura tivesse sido abolida do Brasil teoricamente com o código 

de 1830, essa prática continuou sendo vivida no século XX. Algumas das técnicas 

de tortura usadas nos presídios entre 1920 e 1940, na Era Vargas, eram arrancar 

unhas com alicates, introduzir duchas de mostarda nas vaginas, queimar 

testículos com maçarico, introduzir arames nos ouvidos, colocar mascara de 

couro que impedia a respiração, entre outros. Pelo Código Penal em vigência no 

país nessa época, a orientação do sistema prisional era a da recuperação, porem 

as prisões brasileiras tinham um tratamento controverso dispensado aos presos e 

que se mantém até os dias atuais, incluindo-se aí as diversas formas de punição 

e até mesmo a manutenção de práticas de tortura. 

 

1.2 – A prisão como punição para além do encarceramento.  

 

Apesar das transformações ocorridas no sistema prisional brasileiro do 

século XIX até os dias atuais, a noção de castigo permanece presente em suas 

mais variadas formas. De acordo com a INFOPEN1, cerca de 40% dos presos são 

provisórios e sofrem a violência física dentro das prisões sendo submetidos à 

superlotação, à falta de estrutura, alimentação e higiene sem ter previsão alguma 

da audiência. A pena no Brasil tem ido muito além do que apenas a punição do 

delito, atinge os direitos fundamentais dos indivíduos. 

Desde o período imperial as prisões já eram alvos de condições precárias, 

pois eram mal situadas, pouco arejadas e pouco espaçosas. De acordo com 

Cancelli (2005) no texto “Repressão e controle prisional no Brasil: Prisões 

comparadas”, a quantidade de presos era maior que a quantidade de vagas, por 

tanto viviam amontoados em um lugar com pouca limpeza e que exalava 

insuportáveis odores devido à má instalação de canos de esgoto. Essa realidade 

                                                           
1
 O INFOPEN – Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – é um banco de dados que 

contém informações de todo o sistema prisional brasileiro. Nele é possível saber sobre recursos 
humanos, dados de infraestrutura, perfil e número da população prisional no Brasil, etc. Para maiores 
informações acessar http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-
penitenciarias.  

http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias
http://dados.mj.gov.br/dataset/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias
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trazia consequências na saúde dos presos e eram causas de muitas 

enfermidades. Muitas pessoas que estavam presas ainda esperavam a 

averiguação dos processos sendo que estes, em muitos casos, se perdiam e se 

tornava inviável saber à quais penas estes presos estavam condenados e se 

estavam. Cerca de 20% dos encarcerados tinham dados pessoais 

desconhecidos, incluindo-se aí as penas já recebidas. O isolamento e o silêncio 

também eram características encontradas na penitenciaria e eram consideradas 

causas de doenças orgânicas. Ou seja, o encarceramento vai se tornando a 

forma de punição majoritária no Brasil, afirmando a total condição de descaso, 

abandono e produção de novas formas de violência e controle dentro do sistema 

carcerário. 

Em 1920, o Carandiru foi inaugurado e impressionava com a sua proposta 

humanizada que era afirmada pela limpeza e higiene, o seu tamanho também não 

era modesto e abrigava cerca de mil detentos. Ao contrario de todos os outros 

presídios daquela época, eram os próprios presos que plantavam, colhiam e 

preparavam sua alimentação, prestavam serviços na clínica e no hospital, 

lavavam as roupas e tinham aulas. A pena consistia no isolamento celular com a 

presença do trabalho obrigatório; durante o dia o trabalho era em comum, porem 

todos deveriam permanecer em silencio; e a noite havia a segregação.  

Apesar de existir essa proposta de recuperação e toda essa estrutura 

humanizada do Carandiru, a obrigatoriedade do silêncio permanente era um fator 

importante para a despersonalização dos prisioneiros e monotonia, acarretando 

em grandes quantidades de suicídio. Cancelli ainda pontua que o Carandiru 

possuía sistemas de controle muito fortes onde as manifestações pessoais 

deveriam ser reprimidas, o corpo era sempre objeto de comando e fiscalização 

assim como a mente. Esse sistema fez com que essa prisão se transformasse em 

um grande laboratório humano que acreditava na existência de impulsos de 

comportamento genéticos, ligando os fenômenos sociais aos biológicos. Esta 

ligação é típica do final do século XIX e início do XX que estabelecia uma 

interface entre raça e tipos criminológicos (SCHWARCZ, 1997). Com tudo isso, 

acreditava-se, portanto, na eficácia do presídio no objetivo de „conduzir o homem 
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à comunhão social‟, assim como estava estampado nos portões da entrada do 

complexo do Carandiru, segundo Cancelli. 

O problema da superlotação, as péssimas condições de habitabilidade das 

prisões e a tentativa de controle corporal e mental são comuns podendo ser vistos 

desde a época do período colonial, passando pela ditadura e chegando à 

democracia em dias atuais. A ditadura varguista dava poder para a polícia 

promover prisões de pessoas sem a condenação formal da justiça, e a população 

carcerária que aparecia nos registros era apenas a condenada. Dessa forma, os 

números fornecidos pelo Conselho Penitenciário não retratavam a realidade 

carcerária do Brasil. Em 1933 a Casa de Detenção, onde havia lugar para 450 

pessoas, tinham 197 condenados, 40 pessoas presas apenas por serem 

comunistas, 95 a disposição da policia por medida de ordem e 560 ainda 

respondendo o processo. 

Ainda no período de Vargas, o quadro de violências e atentados contra a 

liberdade de expressão progrediu com as prisões políticas, torturas e castigos 

corporais se tornaram um aparelho penal rotineiro. Quem se colocasse contra as 

ideias do governo estava sujeito a choques elétricos, celas baixas que 

impossibilitavam de permanecer em pé aonde as temperaturas iam de muito frio a 

muito quente causando choque térmico, entre outras atrocidades2. 

As formas de controle e punição instauradas no século XIX, na realidade, 

existem até hoje na sociedade brasileira. A população carcerária brasileira 

continua exposta a muitas falhas encontradas no sistema prisional como a 

superlotação, a falta de humanidade e de condições de habitabilidade, entre 

outras. De acordo com o relatório de junho de 2014 da INFOPEN (levantamento 

nacional de informações penitenciárias) a população carcerária brasileira 

aumentou 80% no período entre 2004 e 2014, saindo de 336.400 presos para 

607.731. Cada vez mais essa população cresce no Brasil, alcançando uma taxa 

de ocupação de 161%, ou seja, bem mais do que a estrutura suporta.  40% dos 

presos não tem condenação, ainda não passaram pela audiência.  O relatório da 

                                                           
2
 Estas torturas foram bastante utilizadas após o levante comunista de 1935 (Intentona Comunista), que 

culminou com o aprisionamento, tortura e morte de vários militantes do Partido Comunista Brasileiro e 
simpatizantes. Para maiores informações ver FERREIRA, Jorge, DELGADO, Lucila Neves. O Brasil 
Republicano: o tempo do nacional estatismo. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2003 
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INFOPEN informa ainda sobre escolaridade, raça e as maiores causas das 

prisões, sendo que 67,1% dos presos são negros e 80% estudaram, no máximo, 

até o ensino fundamental. As causas das prisões em sua grande maioria é o 

tráfico de drogas; e o roubo ocupa o segundo lugar no ranking.  

O artigo 5º da Constituição Federal, incisos III deixa claro que ninguém 

deverá ser submetido à tortura e nem a tratamento desumano. Neste mesmo 

artigo no inciso XLIX é assegurado aos presidiários o respeito à integridade física 

e moral. E no inciso XLIII diz que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. A lei 

7210/84 artigo 84 diz que presos condenados devem ser separados de 

provisórios.  

De acordo com a Lei de Execução Penal, (11 de Julho de 1984) (LEP), 

entre os direitos dos presos está inserida a boa alimentação, atribuição de 

trabalho, Previdência Social, remuneração, recreação, exercícios de atividades 

intelectuais, artísticas e esportivas além de assistência material, à saúde, 

educacional, social, jurídica e religiosa. É direito dos presos também a visita do 

cônjuge, parentes e amigos além da entrevista reservada com o advogado; 

chamamento pelo nome, igualdade de tratamento, a não ser quando são 

estabelecidas exigências da individualização da pena, entre outros. Ao serem 

sentenciados, seus direitos que não foram atingidos pela sentença, passam a ser 

responsabilidade do Estado que tem o dever de zelar por eles. Porem é evidente 

que não existem condições dignas e direitos humanos dentro dos presídios. Estas 

pessoas chegam à essas instituições com penas a serem cumpridas, entretanto, 

por consequência, carregam  fardos maiores que suas penas ao se depararem 

com um ambiente propício para contágio de doenças unido com má alimentação, 

falta de condições para higiene pessoal, sedentarismo e principalmente violência.   

Apesar do artigo 85 da LEP prever que deve haver compatibilidade entre a 

estrutura física do presídio e a sua capacidade de lotação, problemas como a 

superlotação, instalação elétrica, falta de prevenção contra incêndios, problemas 

com segurança interna e externa e a falta de investimentos tornam praticamente 

impossível que se cumpra com todas as exigências da LEP, sendo assim o 

Estado é omisso a aplicação desta lei.   
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Os postulados jurídicos não são observados, eventualmente os direitos 

humanos também não. Uma rede de televisão brasileira pertencente ao Grupo 

Bandeirantes de Comunicação transmite um programa conhecido como “A liga”. 

Nele é realizada uma reportagem sobre as condições dos presídios brasileiros. 

Entre eles, é citada, em particular, a Penitenciária Geraldo Beltrão que se 

encontra em João Pessoa na Paraíba. De acordo com o secretário da 

administração deste presídio, existem 260 presos para dezoito celas, cerca de 

quinze pessoas por cela, 70% dos presidiários voltam para a cadeia por falta de 

assistência, apoio familiar e oportunidade. 41% da população carcerária, quase a 

metade, está presa sem ter passado pelo julgamento.  

Dentro do presídio Geraldo Beltrão existe um exemplo desse descaso que 

não é raro encontrar. Um menino foi preso faltando dez dias para completar 19 

anos e, atualmente com 21 anos, ainda está preso sem ao menos ter passado 

pela audiência. Apesar de possuírem todos esses direitos na teoria, os detentos 

das casas prisionais do Município de Caxias do Sul, por exemplo, a consideram o 

inferno devido às condições desumanas em que se encontram lá. Existe quatorze 

detentos em uma cela que deveria ter no máximo quatro, por isso é realizado um 

rodízio, organizado pelos próprios presos, para dormirem, pois não há espaço e 

muito menos colchões para todos os detentos da cela.  

Em Microfísica do Poder (1979), em seu capítulo “Sobre a prisão”, 

Foucault nos mostra que no século XVIII foi percebido que seria mais rentável e 

eficaz o poder se organizar em um formato de vigilância ao invés de punição. 

Apesar de essa nova configuração levar o corpo social a expulsar a corte, o poder 

se inseriu na sociedade controlando seus gestos, atitudes, discursos e até a 

aprendizagem. Desde seu início, foi constatado o fracasso da prisão no seu 

projeto de transformação do indivíduo, mas o mecanismo de poder utilizou disso 

como estratégia, pois os delinquentes eram úteis tanto no domínio econômico 

quanto no político. 

A delinquência tem um papel econômico importantíssimo. Ela 
permite que famílias inteiras fiquem reféns dos altos muros de 
seus condomínios caríssimos; a própria vida está salva, em sua 
forma submetida. E é também esta mesma delinquência que 
vende maconha para a mãe, cocaína para o pai e LSD para o 
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filho. É esta delinquência que gira a roda de corrupção dos 
políticos na luta contra a legalização das drogas e etc. Polícia, 
prisão e delinquência são engrenagens que giram sempre 
juntas. (Trindade, 2015) 

 

 Diante de todo o histórico de punição vindo desde a colonização do Brasil 

e da realidade vivida nas prisões até os dias atuais, compreendemos que esta é 

usada como uma das ferramentas de controle social gerida por esse poder 

disciplinar para se efetivar. 

 
 

CAPÍTULO 2: A SOCIEDADE DISCIPLINAR E O SISTEMA PRISIONAL 

2.1. O sistema prisional como ferramenta para perpetuação da sociedade 

disciplinar. 

A partir do século XVIII, a detenção torna-se a principal forma de punição.  

O castigo corporal e a exibição do corpo suplicado, como discutido no capítulo 

anterior, passam a ser condenados e, com um discurso de se ter penas 

humanizadas, abandona-se a ideia de sofrimento físico, embora ele não suma do 

cenário carcerário contemporâneo ou dá lógica punitiva. Passa-se, então, a ter 

uma economia dos direitos suspensos; as penas passaram a ser proporcionais 

aos atos e a punição se deslocou da vingança do soberano à defesa da 

sociedade, ou seja, se tornou um ato administrativo do Estado. 

 Em seu livro de 1975, Vigiar e Punir, Foucault, traz uma crítica a esse 

pensamento de humanização das penas. Para ele, o que ocorre é uma 

estratégia de remanejamento do poder através da criação de técnicas de 

vigilância, de controle, de identificação dos indivíduos e de enquadramento de 

seus gestos a fim de aumentar os efeitos de poder, diminuindo seu custo 

econômico e político.  Foi instaurado o que Foucault chama de economia do 

poder, ou seja, um sistema que permite que os efeitos do poder se instaure em 

todo corpo social de forma contínua, ininterrupta e individualizada. Essas 

técnicas além de serem muito eficazes e controladoras, são menos caras e 

menos suscetíveis a resistências. O sistema penal que se forma nessa época é 
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uma consequência da sociedade disciplinadora que estava começando a surgir. 

Nesta sociedade, o poder disciplinar regula a vida do indivíduo. Existe uma 

constante vigilância para que o indivíduo se encaixe em uma normatização. A 

sociedade separa o homem da sua potência produzindo condutas a serem 

seguidas dadas como ideais, criando a ilusão de que a docilidade é a única via 

de sucesso para a vida e de que os que não se mantem dóceis merecem ser 

punidos. Este poder de controle não vem apenas de uma instância superior, ele 

está inserido no cotidiano, de tal maneira que se subjetiva. 

 Foucault usa o exemplo clássico do panóptico3 para explicar como esse 

poder se instaura na sociedade moderna. O modelo panóptico organiza o 

ambiente de forma circular onde o poder fica centralizado e consegue vigiar 

todos que estão à sua volta; concomitante a isso, por conta dessa disposição, os 

sujeitos vigiados percebem a presença do poder vigilante permanentemente. 

 
Induzir no detento um estado consciente e permanente de 
visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder. 
Fazer com que a vigilância seja permanente em seus efeitos, 
mesmo se é descontínua em sua ação. (FOUCAULT, 2004, p.166) 

 

Esse modelo se instaura não só no sistema carcerário, mas também em 

instituições como escolas, hospitais e igrejas como ferramenta de correção e 

controle dos indivíduos. Desta forma, podemos compreender que a prisão não é 

apenas a privação da liberdade, mas principalmente uma tática de poder político 

que se interessa no controle do corpo. Vale ressaltar que do século XIX em 

diante esta posição de Foucault avança no sentido de mostrar  

 

[...] que não importava apenas disciplinar as condutas 
individuais, mas, sobretudo, implantar um gerenciamento 
planificado da vida das populações. Assim, o que se produzia 
por meio da atuação específica do biopoder não era mais 
apenas o indivíduo dócil e útil, mas era a própria gestão da vida 
do corpo social. (DUARTE, 2008, p.03) 

 

                                                           
3
Panóptico é um dispositivo de vigilância, criado por Jeremy Bentham, que consiste em uma torre 

localizada no centro de um pátio onde há celas a sua volta. Em cada uma dessas celas há sujeitos 
vigiados pela instituição através da torre central onde ficam os vigilantes. 
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Além do sistema penal não ser eficaz, no sentido de não legitimar seu 

discurso teórico de combate à violência, é seletivo e serve como base para 

dominação de uma classe sobre a outra. O poder isola um grupo de pessoas 

que podem ser controladas, conhecidas de ponta a ponta e que são alvos de 

hostilidade e de desconfiança dos meios populares, desconfiança esta muito 

produzida também pela influência da mídia. A influência negativa dos meios de 

comunicação de massa e o controle penal atuam na construção e perpetuação 

da cultura do senso comum punitivo. É dessa maneira que pode ser explicado 

esse fascínio que a nossa sociedade tem pela prisão. É normal em nossa cultura 

considerar a punição como algo natural e espiritual. A mídia reforça o medo 

através de suas reportagens e estigmatiza a classe popular.  

De maneira geral, o que se pode notar, quer na TV, quer no radio, 
quer nos jornais, é quase uma campanha de culpabilização coletiva 
dos pobres pela violência. Através das imagens e das palavras, 
eles são fotografados e rotulados: veem-se carentes, favelados, 
ladrões, menores infratores, delinquentes, criminosos, bandidos, 
viciados. (MELLO, 1999, p.139) 

É evidente que o sistema penal não funciona como instrumento de 

diminuição da violência, uma vez que não há simetria entre o discurso 

legitimante e os dados da realidade social.  Ele gera violência, irracionalidade, 

genocídio e provoca comportamento desumano. Apesar de inúmeros fatores 

evidenciarem o fracasso do sistema penal desde seu início, ele se faz presente 

até hoje. A ilegitimidade penal é muito clara e sabida nos dias atuais, afinal o 

sistema penal é arbitrário, seletivo, violento, indiferente em relação à vítima, 

porem na verdade é um sistema que tem muito sucesso para o seu real objetivo 

que é o controle das massas. 

As hierarquias sociais são rigidamente mantidas. As leis não valem 
para todos. Os aparelhos de manutenção da ordem e aqueles 
encarregados de promover a lei, como a polícia, o exército e os 
tribunais, abrem claras exceções nos seus procedimentos, na lei e 
na justiça. (Pinheiro, 1998 apud Mello, 1999, p. 139) 

O sistema é direcionado e seletivo desde o momento da elaboração da 

legislação, na perseguição policial, na prevenção, na investigação e 

principalmente na promoção da cidadania. No intuito de manter a continuidade 
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da ordem capitalista e do poder disciplinar, existe um extermínio das classes 

populares através da criminalização da pobreza. As classes populares sofrem 

desde o momento que são excluídas dos direitos da cidadania e 

„desaparecerem‟ no interior das cidades.  

  

2.2 Teorias da criminologia crítica como proposta de saída do sistema 

punitivo. 

 Em meio a essa realidade de constituição de um poder que subjuga as 

classes populares a partir do controle penal, aparecem escolas críticas como 

o Abolicionismo Penal e o Direito Penal Mínimo. Os filósofos e criminólogos 

que apresentaram os modelos teóricos do minimalismo acreditam que as 

medidas de caráter punitivas, impostas de forma arbitrárias e excessivas, 

ameaçam a segurança e a liberdade individual tanto quanto os delitos, por 

isso o minimalismo visa a contração máxima da pena. As medidas que devem 

ser imperantes são as civis ou administrativas, de maneira que caberia o 

Direito Penal ser atuado apenas quando os demais ramos do direito 

revelarem-se incapazes. O objetivo essencial do minimalismo é reduzir a 

violência gerada pelo controle penal. 

A teoria do direito penal mínimo representa uma proposta de política 
criminal alternativa na perspectiva da criminologia crítica. Trata-se, 
sobretudo, de um programa de contenção da violência punitiva 
através do direito, baseado na mais rigorosa afirmação das garantias 
jurídicas próprias do Estado de Direito e dos direitos humanos de 
todos os cidadãos, em particular das vítimas, processadas e 
condenadas pelo sistema de justiça penal. Seu programa consiste 
numa ampla e rigorosa política de descriminalização e, numa 
perspectiva final, na superação do atual sistema de justiça penal e 
sua substituição por formas mais adequadas, diferenciadas e justas 
de defesa dos direitos humanos frente à violência. (Baratta, 2002, p. 
18). 

Ainda de acordo com Baratta, as sentenças penais devem ser 

diferenciadas de acordo com a classe social ao qual o réu pertence. Deve-se 

considerar que na maioria das vezes o delito das classes populares são 

respostas às consequências do sistema de produção capitalista, como por 



22 
 

exemplo, a miséria e a exclusão do mercado de trabalho. Já os delitos das 

classes mais ricas esta relacionada a crimes de ordem econômica como 

processos ilícitos para acumulação de capital, desvios de verba e omissão de 

recolhimento de impostos. 

Quando se dirigem a comportamentos típicos dos indivíduos 
pertencentes às classes subalternas, e que contradizem às relações 
de produção e de distribuição capitalistas, eles formam uma rede 
muito fina, enquanto a rede é freqüentemente muito larga quando os 
tipos legais têm por objeto a criminalidade econômica, e outras 
formas de criminalidade típicas dos indivíduos pertencentes às 
classes de poder. (Baratta, op.cit, p. 165). 

A Criminologia Crítica denuncia a existência de uma dominação 

capitalista vinda dessas politicas criminais onde o controle social é exercido 

apenas por interesse de classe. As leis, segundo essa perspectiva, selecionam 

quais comportamentos e classes devem ser criminalizadas. Imunizam os 

indivíduos das classes dominantes e tipificam a criminalidade das classes 

populares como perturbações da ordem social. 

Com o objetivo de garantir a dignidade humana, o minimalismo 

restringe o poder punitivo, pois entende que este tem interferido diretamente 

na vida do individuo de forma que afeta sua liberdade e autonomia, quando 

na verdade o Direito Penal deve se mostrar como garantia social, 

preservando os direitos dos cidadãos de forma individual e coletiva. A 

utilização do direito deve ser entendida como formulação de regras protetivas 

e instrumento de limitação das práticas repressivas.  Para o Direito Penal 

Mínimo, antes da punição, devem prevalecer os valores morais, éticos, 

culturais e religiosos. 

Os processos criminalizantes são maneiras de afirmar a desigualdade 

social e econômica, pois dar ao pobre o lugar de criminoso impede a sua 

ascensão social e reitera a subordinação e passividade. 

O cárcere – em sua dimensão de instrumento coercitivo – tem um 
objetivo muito preciso: a reafirmação da ordem social burguesa (a 
distinção nítida entre o universo dos proprietários e o universo dos 
não-proprietários) deve educar (ou reeducar) o criminoso (não-
proprietário) a ser proletário socialmente não perigoso, isto é, ser 
não-proprietário sem ameaçar a propriedade. (Melossi&Pavarini, 
2006, p. 216). 
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O abolicionismo penal aborda com precisão os temas mais importantes 

dos elementos criminológicos fundamentais: o crime, a pena, o criminoso e a 

vítima. Os três grandes precursores do tema são: LouckHulsman, Nils Christie 

e Thomas Mathiesen. Através dos estudos feitos por Hulsman, ele propõe 

alternativas a esse sistema, como a utilização da conciliação entre as partes 

sem a interferência do poder estatal.  

O abolicionismo nega a legitimidade do sistema penal tal como atua 
na realidade social contemporânea e, como princípio geral, nega a 
legitimação de qualquer outro sistema penal que se possa imaginar 
no futuro como alternativa a modelos formais e abstratos de 
solução de conflitos. (ZAFFARONI, 1991, p. 97). 

O abolicionismo parte da premissa de que outras soluções, não sendo 

as penais, seriam mais eficazes para o controle da violência, mais racionais e 

humanas já que, através do atual sistema, tem-se formado um imenso 

contingente de crimes que não chegam ao conhecimento das autoridades, 

impedindo qualquer tipo de controle do crime. Dos crimes que são 

registrados, muitos não são investigados devido à falta de recursos dos 

aparatos policiais para a investigação. Além disso, este sistema normaliza a 

violência dentro e fora do estabelecimento prisional reforçando a ideia de 

parecer agradável que algumas pessoas se submetam a situações de vida 

degradantes. 

Falei algumas vezes em abolir a pena. Quero me referir à pena tal 
qual é concebida e aplicada pelo sistema penal, ou seja, por uma 
organização estatal investida do poder de produzir um mal sem que 
sejam ouvidas as pessoas interessadas. Questionar o direito de 
punir dado ao Estado não significa necessariamente rejeitar 
qualquer medida coercitiva, nem tão pouco suprimir totalmente a 
noção de responsabilidade pessoal. (HULSMAN, 1993, p.86) 

Hulsman (1993), acredita que todo o sistema deveria ser substituído e, 

para alcançar uma mudança da mentalidade, seria necessária primeiramente 

uma mudança da nomenclatura. Então, ele vai propor uma alteração das 

palavras: „crime, criminoso, criminalidade e política criminal‟, pois estas 

pertencem ao dialeto penal e se associam à culpa e ao homem supostamente 

criminoso. Para ele as expressões deveriam ser: „atos lamentáveis, pessoas 

envolvidas, situações problemáticas e comportamentos indesejados‟. A meta 
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do abolicionismo é uma sociedade sem punição e que aposta em diálogo e 

concórdia de modo que sejam decididas as questões sobre as diferenças com 

o uso de instrumentos que levam à privação dos conflitos transformando o juiz 

penal em juiz civil. 

Trata-se de abordar a infração como situação-problema, para a qual 
se exige o estudo de cada caso em especial, distanciando-se de uma 
legislação penalizadora universalista. (...) A tomada de decisão 
aceitável restringe-se à descentralização de poderes, evitando-se a 
preponderância de juízes, promotores, advogados e técnicos de 
formação humanitarista (assistentes sociais, psicólogos, sociólogos e 
demais). Trata-se de uma decisão consensual (incluindo os principais 
atores: vítima e infrator), segundo cada caso, decidida na localidade 
em que ocorreu o ato denunciado (não mais tendo por exclusividade 
a delegacia de polícia), envolvendo, além dos protagonistas do 
sistema penal, pessoas próximas ao infrator e à vítima. (PASSETTI, 
2008, p. 42- 43) 

Hulsman ainda expõe que o sistema penal atual trata o fato ilícito como 

um problema somente para o autor, mas este deveria ser tratado como um 

problema também para a vítima, para a família dos dois envolvidos e para a 

sociedade. Com frequência o sistema penal não atenta para o fato de que o ato 

ilícito repercute na vida da vítima de forma intensa e não somente jurídica. A 

vítima fica a margem do sistema, não pode iniciar um procedimento de 

conciliação e não participa das medidas que serão executadas contra o 

agressor.  

Para o Abolicionismo Penal, a meta é a construção de uma sociedade 
sem punição, tendo como proposta a total desconstrução do direito 
penal retributivo e apostando na substituição das penas pelos 
dispositivos jurídicos afeitos ao direito civil (indenização material e 
moral como formas conciliatórias). (Matsumoto,2009) 

 

Nesse sentido, para o abolicionismo a melhor maneira de resolver as 

situações-problemáticas é propor soluções conciliatórias deixando que as 

partes resolvam os seus próprios conflitos de maneira que, se elas resolverem 

que será necessário o envolvimento do juiz, que este seja de um tribunal cível 

atuando como guardião do direito, da liberdade e das garantias como cidadãos. 

 

2.3 A vivencia dentro do presídio e as produções que esse faz na vida do 
apenado. 
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O sistema carcerário não só não combate a violência como a produz. 

Uma pessoa que sofre a pena de encarceramento fica com o estigma de 

criminoso para o resto da vida, o que dificulta a sua inserção no mercado de 

trabalho e infelizmente, sem apoio, ele acaba voltando para o crime. Além 

disso, a prisão traz traumas, desigualdades sociais e não recupera ninguém, 

pelo contrário, reafirma a violência e a reincidência é o esperado.  

Não se pode exigir uma (re)educação social para uma pessoa ao 

submetê-la num antro de dominação, de agressividade, de abusos físicos e 

sexuais.  Neste ambiente extremamente negativo e de vigilância constante, na 

verdade, se cria um sentimento de inferioridade, de sofrimento e além de tudo, 

separa o individuo do seio familiar, do convívio social e o estigmatiza como ex. 

presidiário. Este cenário traz uma completa degradação não só dos corpos, 

mas da saúde mental também. 

Os internados chegam às instituições com uma forma de vida e um 

conjunto de atividades, ou seja, com uma cultura aparente. Na vida civil, as 

pessoas assumem papeis que as organizam para não impedi-las de se 

vincularem com o outro. Assumem atividades profissionais, educacionais, na 

criação de filhos e na relação interpessoal. Desta maneira constroem uma 

concepção de si mesmos e, ao entrar nessas instituições, são imediatamente 

despidos do apoio dado por tais atividades. 

Segundo Goffman (1987), a partir desta situação, as crenças que o 

internado tem de si mesmo são abaladas e começam-se a passar por 

mudanças radicais referidas à sua moral (processo conhecido como 

mortificação do EU). 

A rotina vivenciada dentro do presídio produz este processo de 

mortificação do eu como, por exemplo, os confiscos periódicos de uniformes, 

pentes, toalhas, aparelhos de barbear e outros objetos pessoais que reforçam 

a ausência dos bens; o fato de ser obrigado a executar uma rotina diária que 

não está habituado; se expor fisicamente em banheiros; necessidade de pedir 

autorização para realizar tarefas pequenas como comer, beber água e 

telefonar. 
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Esta vivencia produz a perda do direito de manter objetos que se ligam 

aos seus sentimentos do EU (corpo, bens e pensamentos), ou seja, se faz uma 

invasão naquilo que o individuo colocou como fronteira entre o seu ser e o 

ambiente. Além de toda essa problemática, o estigma de presidiário acaba se 

sobressaindo a todos os papeis que individuo estava habituado a desempenhar 

na vida civil. 

As comunidades mais afetadas pela violência têm em comum uma 

superposição de carências. Os poucos elementos de proteção contra 

os efeitos da violência advêm da própria coletividade que, a despeito 

das condições muito adversas, em que a incivilidade e o desrespeito 

mútuo prosperam, resistem e mantém no dia-a-dia relações mais 

próximas e de mais cooperação com seus vizinhos do que 

moradores de outras regiões da cidade (Schiffer e Cardia, 2002) 

Portanto, podemos compreender que a função do sistema penal de 

segregar e de criar um ambiente de sentimento de inferioridade nada mais é do 

que uma amplificação e intensificação de um processo descriminalizante já 

ocorrido na vida em sociedade. A cidadania é a inclusão do individuo no 

exercício de todos os seus direitos, entretanto a sociedade disciplinar e o 

sistema capitalista, ao se afirmarem, não permitem que esta inclusão de direito 

seja colocada em prática. 

CAPÍTULO 3: A atuação do psicólogo jurídico e os desafios da Psicologia 

Social. 

3.1 A atuação do Psicólogo Jurídico 

A atuação dos psicólogos frente ao judiciário brasileiro foi reconhecida 

na década de 60. Essa interação ocorreu gradualmente ao longo do tempo e 

ainda vem se desenvolvendo e ganhando espaço em diferentes áreas do 

direito. A primeira fase da Psicologia Jurídica foi marcada por exames periciais 

e criminológicos que subsidiavam o juiz na soltura ou não dos presos, e que 

possuíam a função de avaliar se o apenado era merecedor ou não de receber 

alguns benefícios, como por exemplo, a liberdade condicional, o regime 

semiaberto e até a separação por cela de acordo com os crimes cometidos. O 

intuito era possibilitar a individualização da pena, pois, através desses exames, 
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os apenados seriam classificados de acordo com seus antecedentes ou com 

sua personalidade. Segundo a Lei de Execução Penal, o exame criminológico e 

pericial seria de suma importância na medida em que o seu fim seria buscar a 

melhor maneira de cumprimento da pena para cada apenado. 

Porém individualidade é algo inexistente dentro do sistema carcerário. 

Como pontuado nos capítulos anteriores, os internos perdem sua 

individualidade desde o momento em que há a limitação de uso de objetos 

pessoais, perda da ocupação dos papeis exercidos na vida civil e etc. Inclusive 

a separação por crimes cometidos é algo ilusório, ou seja, é um discurso que 

fica apenas em nível da teoria, pois na prática é impossível conseguir realizar 

essa divisão, já que as celas estão superlotadas. A falta de garantias dos seus 

direitos humanos também é um atenuante para a perda da individualidade, 

como por exemplo, as condições de higiene e habitação. Portanto, além de 

sabermos que a individualidade não é algo que se cabe avaliar, não se torna 

possível mensurar „individualidade‟ se os apenados não podem exercer sua 

autonomia. 

Dentro dessa demanda jurídica existe também a Psicologia Criminal que 

estuda o aspecto psicológico do criminoso e o que o leva a ação, através dos 

saberes da psicologia do delinquente, a psicologia do delito e a psicologia das 

testemunhas. Já as práticas que realizam as entrevistas periciais são exercidas 

a serviço da justiça e denominadas como Psicologia Judiciária. De acordo com 

essas referências, era muito importante, eticamente, que o psicólogo perito 

soubesse o limite da sua atuação e se atentasse aos  instrumentos e modelos 

a serem utilizados para que pudesse haver uma boa fundamentação no 

parecer final. Esta fase de exames periciais foi muito influenciada pelo ideário 

positivista, que privilegiava o método científico empregado pelas ciências 

naturais. 

Após um longo período de regime militar, quando estava em votação a 

nova Constituição brasileira de 1988, se intensificou a discussão a cerca da 

cidadania, das garantias fundamentais e dos direitos humanos. A partir disso, 

surgiram novos posicionamentos dos psicólogos em relação ao questionando 

de uma prática que era prioritariamente voltada para a elaboração do 
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psicodiagnóstico. Dessa maneira, o ensino universitário também foi sendo 

influenciado, ligando-se a psicologia jurídica aos departamentos de Psicologia 

Social e se desvinculando da psicologia clinica (dos psicodiagnósticos). Antes 

da década de 90, o trabalho do psicólogo quase que se restringia a fazer 

perícia e parecer. Depois de muitos debates e questionamentos, o trabalho do 

psicólogo jurídico tem sido também o de informar, apoiar, acompanhar e dar 

orientação pertinente a cada caso. 

Há uma preocupação praticamente inexistente antes com a 
promoção de saúde mental dos que estão envolvidos em causas 
junto à Justiça, como também de criar condições que visem a 
eliminar a opressão e a marginalização. (Altoé, 2010). 

Em 2003, foi promulgada uma lei (Lei 10.792/2003) que trouxe 

mudanças ao que era previsto na LEP. Invalidou o exame criminológico feito 

para subsidiar pedidos de benefícios, já que a única maneira de conseguir a 

concessão de benefícios legais seria o tempo de cumprimento da pena e a boa 

conduta. No entanto, ainda existe uma pressão por parte do Ministério Público 

e Poder Judiciário pela continuidade das avaliações técnicas.  

A resolução do CFP (Conselho Federal de Psicologia) nº 0009/2010 

regulamenta a atuação do psicólogo no sistema prisional e o art4º deixa claro 

que:  

É vedado ao psicólogo que atua nos estabelecimentos prisionais 
realizar exame criminológico e participar de ações e/ou decisões que 
envolvam práticas de caráter punitivo e disciplinar, bem como 
documento escrito oriundo da avaliação psicológica com fins de 
subsidiar decisão judicial durante a execução da pena do 
sentenciado. (CFP, resolução 009/2010, art4º) 

A psicologia jurídica passou a ter por obrigação o compromisso social e 

a busca pela garantia de direitos humanos nas instituições em que há privação 

de liberdade, além de construir estratégias de laços sociais e familiares entre 

os apenados e a sociedade, tendo o objetivo de resgatar a cidadania e se 

tornar possível a inserção desses no meio social. 

 
O que se observa no que diz respeito à atuação do psicólogo em 
prisões, é que ele está também prisioneiro de atribuições que muitas 
vezes vão no sentido contrário à ética profissional e à sua formação 
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e mesmo "contra à lei" no sentido mais simples do termo. (Rauter, 
2007). 

 
O Conselho Federal de Psicologia aposta em uma proposta de 

construção de uma política pública onde exista a promoção da humanização, 

suporte pessoal e fortalecimento do laço social. O presidente do CFP, 

Humberto Verona,na cartilha do CFP, “Proposta do Conselho Federal de 

Psicologia para o enfrentamento da crise do sistema prisional”, ainda diz que: 

O investimento humano é a única resposta capaz de produzir 
transformações efetivas, permanentes e duradouras no sentido de 
incrementar a capacidade dos sujeitos em responsabilizar-se para 
com os demais. (Verona, 2008, p. 9) 

Dentro do presídio a psicologia trabalha em parceria com os assistentes 

sociais e, inicialmente, é realizada uma entrevista onde se colhe os dados dos 

apenados como identificação, saúde, dinâmica familiar, atuação profissional e 

também são feitas as orientações de funcionamento da instituição, é 

esclarecido seus direitos e deveres, serviços oferecidos etc. Durante a estadia 

do sujeito no presídio é feito um acompanhamento conhecido como entrevista 

de orientação. Esta é solicitada pelos próprios reclusos que tem o intuito de 

buscar orientações sobre sua a saúde, família, situação jurídica e até mesmo 

quando se tem dificuldades de convívio. 

É na entrevista de orientação que, através dos relatos dos reclusos, será 

feito o encaminhamento, ou não, para a orientação psicológica que tem o 

caráter mais terapêutico, atendendo os aspectos mais individuais de cada 

apenado que solicitou o serviço e se colocou disponível para compreender sua 

singularidade e subjetividade junto ao psicólogo. 

Com o objetivo de promover a interação dos sujeitos e o aparecimento 

da preocupação de um com o outro, é realizado também um grupo de 

convivência para que seja possível estabelecer relações possibilitando a 

reflexão referente à dignidade, autoestima, respeito e cidadania. Porém, a 

psicologia dentro dos presídios não se resume só na intervenção às pessoas 

em execução de pena privativa de liberdade. Com o objetivo de tornar o serviço 

mais eficiente na resolução dos problemas, seu trabalho inclui também os 
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profissionais que atuam em todo o sistema, além de promover atividades com 

os familiares dos reclusos com o objetivo de manter o vínculo familiar. 

Esses atendimentos têm como função dar assistência e avaliar o preso 

quanto a sua saúde mental, escutando suas angustias e orientando sobre 

dificuldades encontradas em cárcere, sempre defendendo seus direitos 

humanos. A inserção do detendo a vida social sem que haja regressões 

depende de um conjunto de ações humanizadas, são essas ações que 

produzem comportamentos também humanizados. 

 

3.2 A Psicologia Social, suas reflexões e seus desafios nesse cenário. 

 

O crime não está relacionado unicamente à patologia ou a história 

individual, mas também se relaciona com dispositivos sociais que promovem o 

processo de criminalização. Muitos detentos saem do cárcere sem apoio 

familiar, sem dinheiro e com enormes dificuldades de conseguir um emprego 

devido ao preconceito existente na sociedade. Desta forma, é possível 

compreender que o sistema prisional não é ressocializador. Pois não se faz 

possível tornar uma pessoa hábil para viver em sociedade, tirando-a da vida 

civil, além de sabermos, diante de todos os fatos apresentados, que o sistema 

carcerário tem a função de produzir ainda mais a diferença social 

impossibilitando a ascensão de classe e efetivando o controle diante da 

produção de sujeitos dóceis. 

Os trabalhos sociais e as buscas por direitos humanos devem ser 

realizados antes mesmo de ser necessário privar um sujeito da sua liberdade, 

com investimentos em dispositivos públicos de boa qualidade, como por 

exemplo, saúde, escola e atividades esportivas. Combater a desigualdade 

social é uma efetiva porta de saída e diminuição da violência. Já que 

desejamos alcançar o baixo índice de violência, construir novos presídios é ir 

contra o desejo social. 

A atuação da psicologia referente a esse tema não se faz apenas dentro 

do presídio, mas também como pensante crítica do sistema prisional. De 

acordo com Cecília Coimbra (2000), articulando Psicologia, Política e Direitos 
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Humanos, entendemos que a nossa prática produz efeitos no mundo ao 

assumirmos desafios de estabelecer rupturas com o pensamento hegemônico 

e romper com as “verdades” ao vê-las como temporárias e mutantes.  

Se entendemos como importante em nossas práticas cotidianas a 
análise de nossas implicações, assinalando o que nos atravessa, nos 
constitui e nos produz, e o que constituímos e produzimos com essas 
mesmas práticas, negaremos as dicotomias. (Coimbra, 2000, p.147) 

A psicologia tem um desafio permanente de buscar desnaturalizar os 

conceitos de direitos e de humano, pois estes são processuais. Os direitos são 

conquistas datadas historicamente e que serão mutantes já que é a partir das 

experiências na coletividade que a humanidade vai se construindo. 

A luta pelos direitos humanos no Brasil apareceu junto com os 

movimentos contra a ditadura, fazendo emergir novas políticas. Muitos desses 

grupos persistem até hoje na luta pelos direitos dos sujeitos mais 

marginalizados. Apesar da potência desses movimentos, a lógica de poder do 

Estado não foi modificada e a racionalidade punitiva continua aperfeiçoando 

suas práticas na medida em que se buscam, cada vez mais, penas severas 

como garantia de manutenção da ordem social. A prisão não surge de teorias 

jurídicas, mas sim das práticas de controle social que, também, subjetivam 

essas práticas na sociedade, fazendo com que a ideia de punição seja 

pensada como o melhor meio de resolver a violência. 

Hoje as subjetividades estão mergulhadas no tempo das reformas, 

ou seja, da permanência aperfeiçoada das mesmas instituições, 

consideradas em si necessárias, definitivas, imprescindíveis ao 

progresso da humanidade. (Coimbra, Lobo e Nascimento, 2008) 

O poder disciplinar e o sistema capitalista produz a diferença social e 

ainda assim se faz necessário aos olhos de quem esta em vulnerabilidade ao 

criar programas assistenciais compensatórios, como por exemplo, o salário 

mínimo para "proteger" o trabalhador, a bolsa mínima para "reparar" o dano da 

miséria. É necessário reproduzir a miséria e a vulnerabilidade Para haver 

reparação e recuperação. 

A psicologia traz o questionamento sobre como seria possível 

estabelecer relação de cuidado em meio à opressão e poder. 
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Entendemos que só a força dos movimentos sociais organizados 
poderá mudar este quadro. É no nível das práticas cotidianas, 
micropolíticas, que podem estar as respostas para tais impasses. É 
através da reinvenção de novas maneiras de ser, de estar, de sentir 
e de viver neste mundo que poderemos fortalecer e expandir novas 
práticas, novos movimentos para contra-atacar as políticas 
tradicionais, afirmando os direitos humanos como direitos de todos, 
em especial dos miseráveis de hoje. (Coimbra, 2000, p.146). 

A Psicologia tem o papel fundamental de estudar esses processos 

sociais e trazer a reflexão para as práticas cotidianas, fazendo-as tão inseridas 

no corpo social e contrastando com as estratégias de biopoder na atualidade.  

No vasto campo dos estudos em Psicologia, a Psicologia Social e sua 

história de lutas e transformações no Brasil, se empenha na transformação 

dessa realidade, visa a melhoria das condições de vida dos sujeitos e se faz 

importante na construção dos direitos humanos. Formulações teóricas, 

instrumentos e técnicas possibilitam que a Psicologia atenda, não somente de 

forma individual, mas também grupos, comunidades e organizações 

resguardando os seus direitos civis, políticos, econômicos e sociais; e 

levantando a importância da liberdade, da justiça e também da participação e 

responsabilidade. Portanto, tem como objetivo a inclusão social e o resgate da 

dignidade humana. Segundo Camino (2003), essa profissão busca também, 

mas não apenas, informar aos indivíduos sobre o significado das diferenças 

existentes entre eles e os diversos grupos sociais.  

A partir dos estudos psicológicos dos processos de exclusão, podemos 

compreender que este se vincula a um “pré-conceito” generalizado e 

direcionado de forma negativa à um individuo ou à um grupo social. Estes pré-

julgamentos são crenças sobre a natureza e características de um grupo que 

foram alimentadas por um conjunto de práticas sociais que se construíram na 

história e são passadas, como algo natural e não cultural, de geração em 

geração através do dispositivo do poder disciplinar exercido em todas as 

esferas da sociedade, como já foi pontuado anteriormente. 

As representações que nós fazemos das pessoas, de suas posições 
sociais, das causas pelas quais se encontram nestas posições, etc., 
não são fotografias exatas da realidade, mas construções mentais 
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elaboradas a partir de um conjunto de crenças, expectativas, valores, 
etc., aprendidas anteriormente. (Ismael, Maciel e Camino, 1996 apud 
Camino e Ismael, 2003, p. 188). 

Essas visões transformadas em naturais, e, portanto dominantes, 

acentuam a discriminação de grupos de minoria, entre eles, a classe popular. 

Tendo-se em conta que as identidades sociais se desenvolvem nas 
relações intergrupais deve-se considerar que os membros dos 
grupos dominados construirão suas identidades num ambiente cuja 
imagem se vê explicita ou implicitamente diminuída e as diferenças a 
favor dos grupos dominantes serão justificadas como naturais. 
(Camino, 2003, p. 189) 

Podemos compreender que a identidade se forma a partir da diferença, 

ou seja, quando se estabelece distinção através de marcadores culturais como 

a classe, raça, gênero e cultura. Porem, o Estado moderno parte do princípio 

da igualdade de direitos para todos negando essas diferenças, como se todos 

tivéssemos as mesmas oportunidades. Essa esfera, no entanto, discrimina os 

menos poderosos, não deixando o espaço público ser atingido por todos. Desta 

forma, no momento em que a Psicologia é tratada como Estado, mesmo na sua 

função de exercer Políticas Públicas, ela nega as diferenças e acaba 

classificando os sujeitos de acordo com as normas sociais. Essas práticas 

psicológicas podem ser vistas na elaboração dos laudos periciais dentro do 

sistema penitenciário.  

No entanto, a Psicologia tem realizado um movimento importantíssimo 

como problematizadora quando traz a questão de que o trabalho de inclusão 

social passa pelo reconhecimento das diferenças. Um dos desafios éticos da 

Psicologia Social é o respeito e a inclusão das diferenças, o que é um caminho 

contrário da busca de igualdades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar esse trabalho podemos compreender que o poder se 

fortalece nas formas de controle social, construindo uma racionalidade punitiva 

através da mídia e de discursos inseridos e reproduzidos no corpo social. A 

microfísica do poder não está vinculada apenas à um órgão soberano, mas sim 

instaurado em cada parte do corpo social.  

Cabe ressaltar que o Sistema Punitivo, desde seus primórdios, afeta de 

forma muito resistente não só a população carcerária diante de todo esse 

processo punitivo e desgastante que os submetem ao priva-los de liberdade, 

mas também a parte da sociedade mais popular que sofre com a falta de 

cidadania mesmo no convício social. Desta forma, é notável que a ideia de 

reeducar um sujeito para viver em sociedade é ineficiente e absurda, quando 

sabemos que não é buscado, de forma prioritária, a cidadania e não seria 

possível aprender a viver em sociedade privando o convívio com a mesma. 

O Sistema Penal nada mais é do que uma ferramenta para legitimar o 

Biopoder. Pensando dessa forma, podemos concluir que toda a população é 

afetada e manipulada por essa organização, já que são utilizadas diversas 

ferramentas, como o presidio, a mídia, escolas etc., para reafirmar esse poder 

microscópico. 

 A Psicologia Social via os argumentos foucaultianos e outras 

argumentações teóricas, pode contribuir para estudar esses processos 

individuais, sociais e políticos, refletindo sobre a produção desses e como eles 

se perpetuam em uma população que cada vez mais clama por segurança, 

mas que não reflete sobre as determinações sociais deste modelo no qual 

vivemos.  
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