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RESUMO 
 
O presente artigo pretende discutir a Política Criminal brasileira 
e a atuação do psicólogo no sistema prisional, problematizando 
a questão da criminalização da pobreza e da seletividade penal. 
Para tanto, se fez necessário um levantamento do histórico das 
políticas de segurança pública, apontando as implicações da 
adoção de um modelo punitivo criminalizante e seletivo para as 
classes sociais mais pobres; bem como as políticas voltadas 
para a atuação do psicólogo no sistema prisional, 
problematizando a prática que vem sendo exercida dentro desse 
cenário e para quem o psicólogo vem atuando ao longo dos 
anos. 
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ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the Brazilian Criminal Policy and the 
work of the psychologists in the prison system, problematizing 
the criminalization of poverty and penal selectivity. In order to do 
so, it was necessary to study the public security policies 
throughout history, pointing the implications of the adoption of a 
criminalizing and selective punitive model for the poorer classes; 
as well as policies concerning the work of the psychologists in 
the prison system, problematizing the practice that has been 
carried out in this scenario and who psychologists have been 
working for throughout the years. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, a pobreza tem sido histórica e equivocadamente relacionada à delinqüência 

e criminalidade. Não é recente o fato das classes dominantes utilizarem o Estado e a Justiça 

Penal como forma de reprimir as chamadas “classes perigosas”. Nota-se, já a partir do final 

do século XIX, que não foram poucas as teorias emergentes e importadas do continente 

europeu com vistas ao embasamento científico que evidenciasse periculosidade nas classes 

populares.  

O novo processo civilizatório de um país que tinha acabado se tornar uma República, 

marcado por mais de trezentos anos de escravidão e em vias crescentes de industrialização, 

percorreu caminhos áridos, tendo como fiéis escudeiros os aparatos jurídico e científico da 

época. A massa de imigrantes, párias e miseráveis que passaram a habitar favelas e cortiços 

tornou-se alvo das associações indiscriminadas entre pobreza e periculosidade (Batista, 2003; 

Costa, 2000). Sob o prisma jurídico, um simples exemplo do que estamos tentando 

argumentar foi a vigência, ao longo de muitos anos, de legislação criminal que previa a 

tipificação penal da capoeira e da vadiagem como contravenções penais.  

Na passagem do século XIX aos dias atuais, temos assistido à manutenção do 

delineamento da pobreza como um fenômeno que extrapola a dimensão econômica, 

configurando-se como uma categoria política, ainda hoje, caracterizada pela condição 

subalterna nos campos da garantia de direitos, acesso à justiça, inclusão e visibilidade social. 

Nesse cenário, o recorte racial ganha especial importância. Segundo dados do INFOPEN5 

publicados no ano de 2012, pardos e negros representam quase 60% da população carcerária 

brasileira. Tais dados tornam-se ainda mais alarmantes quando analisamos os índices 

relacionados à vitimização negra. De acordo com o Mapa da Violência publicado em 2014, no 

Brasil morrem 146,5% mais negros do que brancos. (WAISELFISZ, 2014) 

A criminalização da pobreza e o fortalecimento do Estado Penal apresentam diferentes 

sustentáculos, dentre os quais destacamos: 1) o uso da mídia para, com base na 

espetacularização da violência, fortalecer os estigmas e determinar quem seriam os 

responsáveis pelo aumento da criminalidade e; 2) a produção do medo e da insegurança e, 

consequentemente, a exigência por ações punitivas do Estado que impeçam e eliminem os 

supostos responsáveis pela escalada da violência. (BRISOLA, 2012)  

 

Numa sociedade dividida em classes, o direito penal estará protegendo relações 
sociais (ou “interesses”, ou “estados sociais”, ou “valores”) escolhido pela classe 
dominante, ainda que aparentem certa universalidade, e contribuindo para reprodução 

                                                 
5 Sistema eletrônico do Ministério da Justiça com dados estatísticos consolidados sobre o sistema prisional 
brasileiro.  



 

 

 
                  

dessas relações. (BATISTA, 1999 apud GONÇALVES, ARAÚJO;  SANTANA, 2010, 
p. 413) 

No Brasil, o desenvolvimento da sociedade capitalista trouxe também o 

crescimento das desigualdades sociais, favorecendo uma maior concentração de renda e 

poder.  Este processo gera, para os pobres, menor acesso aos direitos e proteção do Estado, 

sendo as classes mais abastadas as que frequentemente possuem privilégios e acesso às 

garantias legais. Este último segmento clama cotidianamente o direito a ser protegido dos 

considerados perigosos. (BARROS; MOREIRA; DUARTE, 2008).  

 

No Brasil, contra os pobres que não entrarem no mercado informal, que não 
aplacarem suas frustrações e aguardarem a assistência ou que não investirem todas 
as suas forças em suas próprias qualificações profissionais (um caminho aberto para 
poucos), ou seja, aqueles que “entrarem para o crime” a política de segurança reserva 
duas medidas: alternar os dias da vida entre a prisão e as ruas ou ser eliminado pela 
polícia, por grupos de extermínio ou por outros “bandidos” (MARQUES, 2012, p. 1). 

 

Com o crime associado à pobreza e com a identificação de classe e cor dos ditos 

perigosos feita pela mídia, o controle passa a ser realizado através da eliminação dessas 

pessoas, seja pelos Grupos de Extermínio ou pelo próprio funcionamento das instituições 

prisionais brasileiras, as quais são marcadas pela superlotação, dificuldade no acesso à 

justiça, falta de higienização das celas, problemas na infraestrutura, atuação violenta dos 

agentes do Estado, revistas vexatórias, etc. 

O quadro geral daqueles que estão presos no Sistema Prisional brasileiro é 

composto, basicamente, por pessoas negras e pobres, com nível de escolaridade baixo, 

constantemente caladas pela sociedade e que não possuem seus direitos garantidos pelo 

Estado. O que existe atualmente é uma guerra contra os pobres, contra o negro e não uma 

luta contra a erradicação da pobreza. 

Em meio ao contexto apresentado, a Psicologia historicamente teve sua atuação 

pautada no enfoque psicopatológico, voltada para a classificação e controle dos indivíduos, 

atividades geralmente feitas por análises descontextualizadas e pouco críticas. Atualmente, 

os(as) psicólogos(as) recebem diversas demandas judiciais, seja diretamente no âmbito 

forense ou por meio da atuação nas prisões e outras instituições. O avanço social é inegável, 

porém ainda nos deparamos com uma Psicologia cuja demanda majoritariamente está voltada 

para a produção de laudos e pareceres. (MIRANDA JÚNIOR, 1998) 

 

Afinal, quem é o cliente do psicólogo? A instituição que lhe demanda o trabalho ou o 
sujeito que por algum motivo foi inserido no discurso institucional? Sem desconsiderar 
a importância que ocupa a instituição em nosso trabalho, nosso cliente é o sujeito que 
atendemos. (MIRANDA JÚNIOR, 1998, p.29) 

 

Pretende-se com este trabalho problematizar a atuação dos profissionais de 

Psicologia junto à Política Criminal vigente, voltando-se para uma reflexão crítica da prática 



 

 

 
                  

profissional que permita a defesa e garantia dos direitos humanos daqueles que não se 

constituem, na maioria das vezes, como o foco de atenção do Estado e da própria sociedade. 

 
2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA E ESTADO PENAL: PERSPECTIVA 

HISTÓRICA 

 
Apesar do processo de redemocratização, a dificuldade em estabelecer uma 

política de segurança pública coerente com o Estado Democrático de Direito ainda era 

evidente, mesmo depois da promulgação da Constituição. 

 
O processo de transição para a democracia, das últimas décadas, enfrentou o desafio 
de manter a ordem pública em um contexto afetado pela insegurança urbana e a 
necessidade de mudança de atuação dos órgãos de segurança pública, estruturados 
sob a influência de resquícios autoritários, mas com a responsabilidade de atuar de 
acordo com os princípios democráticos, impostos pela sociedade por meio dos 
movimentos sociais. (CARVALHO; SILVA, 2011, p. 61) 
 

O século XXI, com o processo civilizacional e, principalmente, com a nova 

conjuntura econômica, influenciou a atuação do Estado que passa a ampliar os sistemas de 

controle e investir na segurança individual e coletiva. A ascensão do neoliberalismo reduziu a 

ação estatal no âmbito social, porém ampliou seu papel penal e controlador. Ao passo que o 

mercado tornou-se instrumento de controle das relações sociais, o Estado fortaleceu o 

processo de penalização, assegurando a manutenção das relações de poder. (CARVALHO & 

SILVA, 2011).  

O avanço referente à garantia de direitos humanos conquistados com a 

Constituição de 1988 não foi suficiente para uma transformação estrutural no Sistema de 

Segurança Pública brasileiro. Foi somente uma década depois que a política de segurança 

pública passou a ser compreendida como uma ação de garantia de direitos dentro de um 

Estado, teoricamente, democrático. 

Assim, em 2000, foi criado o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) e, em 

2007, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). O PNSP 

propunha aperfeiçoar a segurança pública brasileira, a partir de políticas de segurança, 

políticas sociais e ações comunitárias. O objetivo era reduzir e reprimir a criminalidade, sendo 

considerada a primeira política de segurança nacional e democrática, trazendo a ideia de 

segurança pública como uma política de Estado. 

Segundo o Ministério da Justiça, o Pronasci foi um marco nas políticas públicas 

relacionadas à segurança no Brasil. O programa inovou ao pensar a segurança pública como 

uma questão transversal, entendendo que suas atividades deveriam estar integradas entre 

todos os órgãos, visando não apenas a repressão, mas também a prevenção. 



 

 

 
                  

Em 2011, com a ideia de que o Pronasci não teria conseguido abarcar questões 

referentes às políticas criminais e penitenciárias, foi elaborado o Plano Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, proposto pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP). O Plano tem por objetivo estabelecer um novo modelo de política criminal e 

penitenciária no Brasil pautado em medidas como: sistematizar e institucionalizar a Justiça 

Restaurativa; criar e implantar uma política de integração dos egressos do sistema prisional; 

aperfeiçoar o sistema de penas e medidas alternativas à prisão; implantar políticas de saúde 

mental no sistema prisional; garantir a prisão provisória sem abusos; fortalecer o controle 

social, negando a ideologia da vingança promovida pela sociedade, que ajuda a criar mais 

estereótipos; promover o enfrentamento das “drogas”, pensando em ações de assistência à 

saúde; modificar a arquitetura prisional; promover uma gestão qualificada nas instituições 

prisionais, etc.  

É reconhecida a existência de políticas sociais voltadas para os pobres e o avanço 

conquistado nesse processo de redemocratização, entretanto, entende-se que essas políticas 

não têm sido capazes de alterar estruturalmente a questão da pobreza e da miséria. Além 

disso, não são suficientes para frear o Estado Penal. “A população emerge como um problema 

político, econômico e científico, como um problema de poder. O que se quer é o 

estabelecimento de uma regularidade através de mecanismos globais de controle.” 

(MACHADO; LAVRADOR, 2010, p.127) 

Tal conjuntura produz efeitos devastadores para as classes mais pobres, pois ao 

mesmo tempo em que sofrem com a ineficiência do Estado, tem a violência atribuída a elas. 

Um exemplo é o “combate às drogas”, processo que acontece quase unicamente nas áreas 

mais pobres e favelas, fazendo um recorte intenso de classe social nesse processo de 

repressão. (CARVALHO & SILVA, 2011) 

Para Motta (2005, apud Kilduff, 2010, p. 246) a criminalidade passa a ser atribuída 

cada vez mais à pobreza como algo inerente, e “os pobres, ao invés de fazerem jus aos 

cuidados de assistência, merecem ódios e condenação”. 

 

As políticas criminais adotadas por esta forma de exercício do poder punitivo estatal 
revelam a preferência em criminalizar as classes desprivilegiadas do sistema 
capitalista, especialmente, os considerados à margem das “benesses” desse modo 
de produção, dando ênfase à criação de tipos penais que culminam na aplicação 
desmedida da privação de liberdade. O que resulta ainda na ‘vitimização dos pobres 
e miseráveis’, na superpopulação carcerária e na desumanidade na execução das 
penas. (MARTINEZ; SANTOS, 2009, p. 209) 
 

 Neste cenário, as prisões vêm com a finalidade de efetuar o controle dos pobres, sendo, 

segundo Rauter (2003), verdadeiras “prisões-depósitos”, as quais: 

 



 

 

 
                  

(...) se parecem mais com campos de concentração para pobres, ou com empresas 
públicas de depósito industrial dos dejetos sociais, do que com instituições judiciárias 
servindo para alguma função penalógica - dissuasão, neutralização ou reinserção. O 
sistema penitenciário brasileiro acumula com efeito as taras das piores jaulas do 
Terceiro Mundo, mas levadas a uma escala digna do Primeiro Mundo, por sua 
dimensão e pela indiferença estudada dos políticos e do público. (WACQUANT, 1999, 
p.7) 
 

A ascensão das instituições prisionais, do controle a céu aberto, da transformação 

das favelas em verdadeiros campos de concentração, da hiperinflação dentro das prisões são 

consequências, segundo Wacquant (1999), do uso desenfreado dessas políticas punitivas. A 

prisão vem, portanto, com a função de isolar e neutralizar as classes perigosas, constituindo-

se como uma fábrica de exclusão daqueles que já eram excluídos socialmente. Tal 

funcionamento refere-se a retirada dos chamados “dejetos sociais”. 

O Brasil possui a terceira maior população carcerária do planeta, com cerca de 

548 mil presos, sendo 513 mil custodiados pelo Sistema Prisional, para capacidade carcerária 

de 310 mil vagas. Segundo o INFOPEN, no geral, os presos são do sexo masculino (93,4%), 

pardos (41,3%), com idade entre 18 e 29 anos e possuem baixa escolaridade, 45% não chegaram 

a concluir o Ensino Fundamental. Acerca dos crimes, 49% deles são contra o patrimônio e 25% 

por tráfico de entorpecentes. 

A realidade das prisões brasileiras é caótica, os presos sobrevivem em condições de 

tortura física e psicológica, sofrem com a superlotação, com a violência e com a falta de 

higienização dos ambientes, dentre elas, as péssimas condições sanitárias, falta de ventilação, má 

alimentação, proliferação de doenças e falta de assistência médica. O quadro torna-se ainda mais 

agravante unido à falta de assistência jurídica, precária atuação da defensoria pública e 

desproporcionalidade na aplicação de penas. (PRUDENTE, 2013) 

 
2.1 Histórico da Psicologia nas políticas públicas de segurança: avanços, limites e 

possíveis construções 

 
Diante desse cenário de instabilidade na Segurança Pública e de falência das 

instituições prisionais, encontra-se uma Psicologia que, historicamente, não tem conseguido 

dar conta de uma realidade que requer muito mais do que uma atuação individualizante. Deve-

se considerar primeiramente o cenário em que a Psicologia foi regulamentada: a lei 4119/62 

foi promulgada em meio a tensões sociais no período próximo à instauração da ditadura militar 

no brasil. Nesse contexto, era pedido para o psicólogo que fosse responsável pela “solução 

de problemas de ajustamento” (BRASIL, LEI nº 4119/62), com a preocupação de prevenir os 

“desviados” e “subversivos” que pudessem se opor ao regime da época. É nessa perspectiva 

de classificação, da ideia de anormal/normal e da individualização dos sujeitos que o 

psicólogo se insere no âmbito criminal. (CREPOP, 2012) 



 

 

 
                  

O Psicólogo, notadamente dentro do Sistema Prisional, está presente desde a 

década de 1930, porém teve sua atuação regulamentada somente a partir da promulgação 

da Lei de Execuções Penais (LEP) em 1984. A LEP pode ser considerada um avanço no que 

se refere à prática dos psicólogos, porém, ainda defendia uma atuação voltada para a 

realização de exames criminológicos. O exame tinha por objetivo traçar o perfil criminológico 

e, para tanto, eram analisadas as falas, hábitos e históricos, características que pudessem 

corroborar o diagnóstico e o tratamento na prisão. 

A Constituição de 1988 e a LEP representam uma nova forma de se pensar a 

Segurança Pública, porém, verificou-se que os avanços nas práticas dentro do âmbito 

prisional precisavam estar além da classificação e individualização do sujeito. Foi a partir 

dessa compreensão, buscando o avanço e com o objetivo de suscitar novas discussões e 

novos caminhos para a prática da Psicologia nas instituições prisionais que o Conselho 

Federal de Psicologia junto ao Ministério da Justiça, em 2007, propôs as “Diretrizes para 

atuação e formação dos psicólogos do sistema prisional brasileiro”.  

As Diretrizes propostas pelo CFP têm como objetivo problematizar as práticas 

psicológicas dentro do sistema prisional, buscando uma nova forma de lidar com a 

criminalidade, pautada nos direitos humanos, na justiça e, principalmente, na educação, 

através de uma formação continuada que propicie a reflexão crítica constante do saber/fazer. 

As Diretrizes propõem a transdisciplinaridade, a qual busca uma “compreensão crítica dos 

fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do país, fundamentais ao exercício da 

cidadania e da profissão”. (CFP, 2007, p. 113) 

A maior inserção da Psicologia no campo das políticas sociais deve-se, entre 

outros fatores, à maior impulsão que essas políticas vêm sofrendo ao longo dos últimos anos, 

ou seja, uma maior discussão acerca do compromisso social e das mudanças necessárias 

para uma maior aproximação dos psicólogos às classes mais baixas, tendo em vista o caráter 

elitista que a Psicologia possuiu historicamente. Essa inserção também está relacionada ao 

crescimento do mercado de trabalho proporcionado pela criação dessas novas políticas 

públicas após a crise de 1990, fazendo dessas políticas uma via de fuga para crise no 

mercado de trabalho. (SEIXAS; YAMAMOTO, 2012) 

Em 2010, o Conselho Federal de Psicologia regulamentou através da resolução 

009/2010 a atuação do psicólogo no âmbito do sistema prisional. A resolução prevê a garantia 

dos direitos humanos e a desconstrução da ideia de patologização e individualização do 

crime. A resolução é um marco no que se refere às novas formas de pensar a Psicologia, pois 

coloca, em seu Art. 3º, como atribuição do psicólogo, a contribuição “na elaboração e 

proposição de modelos de atuação que combatam a culpabilização do indivíduo, a exclusão 

social e mecanismos coercitivos e punitivos”. O avanço também acontece no sentido de que 



 

 

 
                  

o psicólogo não mais poderá realizar o exame criminológico, pedido pela LEP, nem participar 

de ações que envolvam caráter punitivo e disciplinar. 

No mesmo ano, o CFP divulgou o relatório sobre a “Atuação do psicólogo no 

sistema prisional”, com a proposta de dar continuidade às problematizações acerca do lugar 

do psicólogo dentro do sistema prisional e do funcionamento dessas instituições. O relatório 

abarca uma série de questões sobre a ineficácia do sistema prisional brasileiro, 

problematizando o clamor da sociedade e o apelo midiático por medidas punitivas, que, 

historicamente, não têm conseguido dar conta da criminalidade no país, muito pelo contrário, 

tem por objetivo a criminalização dos pobres. Segundo Santos (2010), é necessário 

problematizar a questão da prisão como instrumento de extermínio, que não tem por finalidade 

a ressocialização ou a colaboração com diminuição da violência. Para o autor, a 

ressocialização não existe e a prisão nada mais é do que um ato de violência, incapaz de 

educar, preocupado apenas em punir e garantir a manutenção do sistema. 

Ainda com relação aos avanços referentes ao que fora proposto para a prática 

dos psicólogos, em 2012, foi apresentado o documento de “Referências Técnicas para a 

atuação do Psicólogo no Sistema Prisional” pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia 

e Políticas Públicas e CFP. O CREPOP foi criado em 2006 e corresponde a um dispositivo 

técnico-político de pesquisa do Sistema de Conselho de Psicologia, com finalidade de 

promover o fortalecimento da relação entre a Psicologia e os Direitos Humanos e as Políticas 

Públicas. “O CREPOP tem conseguido ao longo de sua existência provocar um debate crítico 

no seio da categoria acerca do papel do Estado na construção das Políticas Públicas e o da 

Sociedade Civil no processo de controle social.” (CFP, 2012, p. 19) 

O documento de “Referências Técnicas para a atuação do Psicólogo no Sistema 

Prisional” divulgado pelo CREPOP é o resultado de uma pesquisa realizada nacionalmente 

com foco na atuação dos psicólogos, com objetivo de investigar a realidade dessas práticas. 

Através da pesquisa o CREPOP pôde observar as condições precárias em que os psicólogos 

brasileiros desenvolvem suas atuações nas prisões. Os profissionais enfrentam desde a baixa 

remuneração, dificuldades de relação com os agentes penitenciários, demanda por exames 

criminológicos até a alta carga horária. É recomendado, portanto, a tomada de uma postura 

crítica que permita aos profissionais refletirem sobre que tipo de práticas estão exercendo e 

verificarem se essa prática condiz com o que é proposto para garantia de direitos humanos e 

o que é proposto legalmente para atuação dos psicólogos. É destacada também a importância 

dessa atuação não se limitar às instituições prisionais, mas sim, trabalhar em rede, buscando 

unificar-se a outros serviços.  

Diante de todas essas questões, são nítidos os avanços construídos pela 

Psicologia, mas entende-se que há muito a ser feito e que o melhor caminho para a construção 



 

 

 
                  

de uma Psicologia menos elitista e mais comprometida com os Direitos Humanos é através 

da aproximação crítica com as políticas sociais. No que se refere à prática dos psicólogos 

dentro das prisões, essa perspectiva não pode ser diferente. 

 
3. CONCLUSÃO 

A política criminal brasileira é marcada por dois processos bastante significativos: 

a seletividade penal e a criminalização da pobreza. O mito burguês da igualdade cai por terra, 

cotidianamente, ao observarmos o tratamento diferenciado dispensado pelo Estado e seus 

agentes aos diferentes territórios e classes sociais. 

 O poder punitivo do Estado brasileiro nunca atingiu a toda a sociedade 

indiscriminadamente.  A título de exemplo, lancemos o olhar para o jargão policial conhecido 

como “atitude suspeita”, frequentemente atribuído ao cidadão jovem, negro, pobre, morador 

das periferias. Os pobres passaram a gozar do privilégio às avessas que é a existência 

suspeita, visto que o olhar punitivo e repressor repousa sobre eles mais pelo que representam 

e menos pelo que tenham feito.   

As violações aos direitos humanos ultrapassam os muros das prisões, são 

questões sociais, históricas, de gênero e de classe que precisam ser compreendidas, para 

que sejam modificadas e é papel da Psicologia, assim como da sociedade em geral, buscar 

uma atuação mais justa do Estado, de modo a promover essas mudanças. 

 

Encarar a formação profissional como um compromisso individual e coletivo é ser 
autor desse processo, é comprometer-se com seu projeto de vida, com a Universidade 
e com a Sociedade. Cada um de nós, em seus espaços individuais, tem compromisso 
com o espaço público, atua como agente de mudança nos limites de nossas 
competências. (SANTOS, 1994) 
 

Diante dessas violações, faz-se necessária uma atuação crítica da Psicologia, 

voltada para esses grupos socialmente vulneráveis. Não se trata aqui de propor ingenuamente 

a ideia de humanização das prisões ou de individualização das queixas de quem, 

constantemente, têm seus direitos violados e são esquecidos por parte da sociedade. As 

instituições prisionais não estão passando por uma crise. Estão fadadas ao fracasso porque 

foram inventadas com este objetivo. Concordamos com as palavras de Foucault (1999, p. 

221) ao afirmar que “as prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentá-las, 

multiplicá-las ou transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos permanece estável, 

ou ainda pior, aumenta”. 

O desafio proposto aos profissionais de Psicologia no campo da segurança 

pública consta, inicialmente, do reconhecimento claro de quais são os limites e possibilidades 

de nossa atuação profissional. Se por um lado, há problemas estruturais dos quais a atuação 

profissional não dará conta, por outro lado, há de se recusar o niilismo ou a inércia típica dos 



 

 

 
                  

fatalistas. Nesse sentido, compreendemos que a atuação do psicólogo, política por 

excelência, deve se dar de modo crítico, coletivamente articulado e de modo a engendrar 

possibilidades de ações micropolíticas que não percam de vista a consciência de um plano 

político-profissional maior, em que as dimensões econômica, histórica e cultural figurem como 

elementos fundamentais para superação da política criminal vigente. Em outras palavras, a 

Psicologia precisa sair do lugar de justificar e passar a ocupar o lugar de modificar, 

questionando-se a quem ela está servindo e o que pretende (des)construir através de sua 

atuação. 
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