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INTRODUÇÃO 

 
 
Nosso trabalho começou quando fomos convidados pelo professor Emerson 

Tardieu, para realizar um treinamento durante o período de  Dezembro de 1.999 a 
Janeiro de 2.000 na penitenciária Estevão Pinto, situada na avenida dos Andradas, 
bairro Horto, município de Belo Horizonte. Acreditamos que esse convite foi balizado 
por termos realizado estágios na Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher, o 
que nos proporcionou alguma experiência em Psicologia Jurídica. 

A instituição em questão, foi construída exclusivamente para que as mulheres 
julgadas e condenadas pela justiça, pudessem cumprir suas penas. No entanto, não 
fomos convidados para realizar um acompanhamento psicológico com essas mulheres, e 
sim, com adolescentes infratores que lá se encontravam encarcerados. A situação é 
portanto atípica, pois os menores foram transferidos do Centro de Internação Provisório 
de Sete Lagoas para Belo Horizonte, após a realização de uma rebelião que resultou na 
morte de um adolescente. Por determinação da política penitenciária implantada pelo 
governo estadual, esses foram alocados nessa penitenciária, pois esta, além de ser uma 
construção recente, foi a única julgada capaz de receber os jovens infratores. 

O presente trabalho visa, portanto, fazer uma breve descrição sobre nossa 
trajetória enquanto estagiários de psicologia em uma instituição penal. Além disso, 
busca relatar as circunstâncias nas quais os atendimentos psicológicos eram realizados, 
os objetivos principais de nossa atuação, e a forma através da qual a população em 
questão se relacionou conosco. 

 
 
O INÍCIO: RUMO AO PAVILHÃO 
 

    
Inicialmente, não tínhamos noção de qual trabalho iríamos realizar, muito 

menos, em quais circunstâncias. O primeiro dia foi pautado por uma mistura de 
curiosidade e insegurança que transparecia em cada rosto, apesar de termos sido bem 
recebidos pela equipe técnica e funcionários. No primeiro momento, foi realizada uma 
reunião onde estavam presentes a diretoria da Penitenciária, a equipe técnica (duas 
psicólogas, uma advogada e uma assistente social), e os estagiários de Psicologia e 
Direito da faculdade de Ciências Fumanas - Fumec. Toda a equipe técnica era 
proveniente da Unidade de Internação em Sete Lagoas, e se deslocava duas vezes por 
semana para atender aos adolescentes infratores, desta feita, em Belo Horizonte. Essa 
reunião possibilitou-nos conhecer teoricamente o trabalho que iríamos desenvolver. 
Após esse rapport, fomos convidados a caminhar pelo pavilhão onde os detentos 
estavam encarcerados, na ostensiva companhia dos policiais militares. Ao enveredarmos 
pelo pavilhão, pudemos constatar que dentro de cada cela, havia um, ou no máximo dois 
indivíduos. 

Uma sensação de curiosidade mútua se fez por parte dos estagiários, e dos 
detentos. Estes últimos, em função da própria condição de encarcerados e pelo motivo 
de se encontrarem em uma instituição penitenciária, ficaram claramente excitados e 
perguntavam insistentemente se éramos estudantes de direito. Quando a resposta era que 
éramos estudantes de Psicologia, demonstravam claramente um ar de frustração. 
Somente um dos vinte estagiários presentes, era estudante de direito. Sem dúvida, foi o 
mais demandado. Os adolescentes infratores queriam conversar com ele a qualquer 



custo, desejando obter informações sobre o andamento de seus processos. Conversamos 
durante aproximadamente uma hora e meia com os menores. Cabe destacar que nesse 
intervalo a preocupação dos militares que nos acompanharam, era de não nos deixar 
aproximar das celas. Esses profissionais demonstravam extrema preocupação com nossa 
segurança, afirmando que aqueles adolescentes eram mais perigosos que muitos 
bandidos. Algumas frases emitidas pelos detentos ficaram registradas em nossas 
memórias após esse primeiro contato, como por exemplo: "O psicopata vai suicidar", ou 
então: "Psicólogo é tudo enrolação; só fica enrolando a gente". 

 
 
OS ATENDIMENTOS 
 
 

Após uma semana do contato inicial, ainda não sabíamos quais atividades 
seriam realizadas com os jovens infratores. Portanto, a insegurança se fazia presente, em 
função da especificidade da clientela em questão. Nesse momento, um fator 
preponderante surgiu, sem o qual não seria possível sequer começar: a permissão da 
diretora, que se mostrou disponível e receptiva, juntamente com a boa vontade e a 
atenção das psicólogas envolvidas no processo. Convidaram-nos para ficarmos ao seu 
lado durante os atendimentos, e observarmos como estes transcorriam. Imediatamente, 
algumas dúvidas se instalaram, e começamos a nos questionar silenciosamente. Iríamos 
ficar ali, sentados ao lado delas, enquanto se desenrolariam os atendimentos. Seríamos 
então espectadores das "sessões"? Mais do que dúvidas, podíamos afirmar que nos 
sentíamos bastante angustiados. Seria ética tal atitude? Estaríamos ali interferindo na 
subjetividade dessas pessoas, não lhes dando um mínimo de privacidade nos raros 
momentos em que não estavam trancafiados em suas celas? 

Apesar das dúvidas e das angústias, prosseguimos com a observação. Nos 
assustamos com a naturalidade com que os "clientes" nos tratavam. Não se importavam 
com a nossa presença durante os atendimentos. Constatamos, então, que isso ocorria, 
justamente pelo fato deles não possuírem a noção exata sobre o que era um atendimento 
psicológico individualizado. É claro, que do ponto de vista da academia, tal prática 
configura-se como um verdadeiro absurdo. Afinal, de acordo com os paradigmas 
acadêmicos, a confidencialidade e a inviolabilidade do setting terapêutico são condições 
fundamentais para a realização de um bom atendimento psicológico; e definitivamente 
tais circunstâncias não se fizeram presentes em nenhuma oportunidade na penitenciária. 
Aliás, outros "absurdos acadêmicos" ocorrem frequentemente na prática da psicologia 
dos pavilhões. Nossos "clientes", são atendidos algemados com as mãos para trás, na 
presença de um policial militar, armado de cacetete, metralhadora e revólver, a menos 
de dois metros de distância (invadindo também a subjetividade do indivíduo), e em uma 
sala barulhenta, onde muitos atendimentos de naturezas diversas ocorriam 
simultaneamente. 

Sempre acreditamos que o atendimento psicoterápico no espaço institucional 
penitenciário tem suas peculiaridades, mas nada tão conflitante com o mundo 
acadêmico.    

 
 
 
 
 
 



Os psicólogos alegam que sem uma atmosfera permissiva ficam 
impossibilitados de obter resultados positivos no seu campo. Os 
guardas retrucam que, se o ritmo que imprimem à cadeia for 
quebrado, pelo rompimento do esquema de estreita vigilância sobre 
os presos, a instituição se transformará num caos; as duas partes 
olham-se com desconfiança e queixam-se mutuamente, de 
interferências prejudiciais.(...) irritando aos guardas o fato de que o 
trabalho dos especialistas aumenta a circulação dos internos 
complicando o problema da segurança ( THOMPSON, 1998, P. 67). 

 
 
Com isso, algumas observações podem ser feitas, demonstrando características 

exclusivas dessa população, e da especificidade que seu atendimento demanda: Em 
primeiro lugar, há uma nítida inversão de valores sociais e morais que caracterizam a 
personalidade desses indivíduos. Para se ter uma idéia, muitos deles apresentam um 
forte desejo de serem transferidos para a penitenciária de Segurança Máxima de 
Contagem. Tal desejo, se pauta no fato de que na escala criminológica, estar preso em 
um presídio de segurança máxima, representa mais "status" do que estar internado em 
um centro de recuperação de menores infratores. Em Contagem, estão os mais 
violentos, consequentemente, os mais poderosos. O segundo ponto diz respeito à 
relação cliente/psicólogo: neste ponto ocorre outra inversão, desta vez, da dinâmica do 
processo psicoterápico. Nesse ambiente, não é o "cliente" que sente necessidade de ter 
um atendimento psicológico, e sim o psicólogo que solicita que o "cliente" venha até 
ele. Ou seja, o atendimento não é demandado pela pessoa, mas sim pelo profissional. 

Por fim, durante nossa trajetória, pudemos constatar um fato inegável. O 
principal a ser abordado com nossos "clientes", não diz respeito exclusivamente à sua 
subjetividade, embora isso possa acontecer em raros momentos. Raros, pelo fato de 
nossa clientela não estar disposta a falar de suas questões pessoais, e sim, obter 
exclusivamente informações sobre seu processo judicial, sobre suas visitas, fazer 
reclamações sobre suas celas, etc. O principal objetivo dos atendimentos, é o de 
RESSOCIALIZAR estes adolescentes, fazendo com que estes tomem consciência dos 
seus próprios erros, do mau que fizeram à sociedade e a eles mesmos, buscando resgatar 
a identidade que muitas vezes é esquecida ou substituída por apelidos impregnados em 
sua trajetória, seja no tráfico ou nas ruas, tido como marca característica que ocupa o 
espaço da identidade. Durante nossa prática, pudemos observar que uma grande parte 
dos detentos não sentia remorso de espécie alguma, pelos atos que cometeram contra a 
sociedade. Tal fato apresenta-se como um elemento preocupante, visto que a ausência 
de remorso e a justificativa racional e superficial de suas atitudes tais como ferir, roubar, 
matar, sugerem um quadro de Transtorno de Personalidade Anti-Social. Entretanto, 
segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-IV, esse 
diagnóstico só pode ser feito se o indivíduo tiver idade superior a dezoito anos. Antes de 
completar essa idade, o que se apresenta é o Transtorno de Conduta, cujas 
características principais são: "agressão à pessoas ou animais, destruição da 
propriedade, defraudação ou furto, ou séria violação das regras." (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1995, p.609). Portanto, o que concluímos 
parcialmente, é que uma significativa parcela desses jovens infratores apresentam 
características dos dois Transtornos descritos anteriormente o que faz com que o 
trabalho a ser realizado com os mesmos seja mais complexo e desafiador. Até mesmo a 
questão da não utilização do verdadeiro nome exerce influência sobre o comportamento 
dos jovens infratores. Apelidos com uma forte conotação violenta, ou então pejorativa, 



contribuem para que estes se sintam obrigados a assumirem cada vez mais, uma postura 
que seja compatível com seu pseudônimo.  

 
 
Um preso novo, inexperiente da prisão, ao nela adentrar. 
Traumaticamente, deslocado, indefeso, transforma-se na vítima de 
todo mundo: os guardas mantêm-no sob asfixiante vigilância. Os 
internos procuram explorá-lo de variadas maneiras, dentro de algum 
tempo compreende que ou se adapta à sociedade ao qual foi lançado 
assumindo um dos papéis sociais ou sofrerá padecimento (...) 
adaptar-se à cadeia significa adquirir as qualificações e atitudes do 
cirminoso habitual onde o interno mais desenvolverá a tendência 
criminosa que trouxe de fora que o anulará ou suavizará 
(THOMPSON, 1998, p.95). 

 
 
A agilidade no trabalho é essencial pois o desenvolvimento de novos hábitos, a 

adoção do linguajar local e a adaptação do infrator se processa de forma muito ligeira. 
Os atendimentos são direcionados para uma reeducação social, visando a introdução de 
valores até então desconhecidos e o resgate de outros esquecidos. A violência, por ser 
uma realidade com a qual os infratores convivem antes do seu ingresso ao sistema 
penitenciário e durante o cumprimento de sua medida, proporciona mais uma invasão da 
subjetividade do indivíduo. Variáveis como a destruição de objetos pessoais após a 
realização de revistas policiais nas celas, reforça as atitudes violentas dos infratores e 
dificulta o trabalho reintegrativo. Dentro do mesmo grupo de encarcerados, cada 
indivíduo enxerga o próximo como ameaça, ou seja, desmerece a sua confiança e 
amizade verdadeira, principalmente os que praticaram o mesmo delito, pois segundo as 
leis que os infratores criam dentro do sistema penitenciário, qualquer desavença pode 
acarretar em morte, e a noite se torna o momento propício para os acertos. "As trevas 
favorecem o nascimento do ignorado , do assustador, do obscuro, enfim dos fantasmas 
que lhe torturam a mente e o corpo" (ODÁLIA, 1983, p.15). Na maioria das vezes o 
desacerto psíquico já existe ao ingressar na penitenciária, seja pelo tráfico ou por 
gangues rivais, e outras se criam por antipatias, abusos ou outras transgressões das leis 
dos infratores. Os adolescentes solidificam portanto a desconfiança adquirida, e tendem 
a expandi-la para todos os segmentos sociais, desconfiando de tudo e de todos que o 
cercam, dificultando as relações grupais. 

 
 
CONCLUSÃO: O ÓBVIO ULULANTE  
 
 

Durante esse período de aprendizagem, o que mais nos chamou a atenção, foi o 
ÓBVIO. Grande parte dos adolescentes aprisionados é viciada em drogas, 
principalmente, maconha e crack. O uso dessas substâncias, decorre em virtude de um 
processo de deterioração nos níveis social e familiar. A família desses indivíduos são 
em sua ampla maioria, desestruturadas, o adolescente é vítima de uma gestação não 
quista, aliada a uma inversão de papéis dentro da estrutura familiar; embora seja 
necessário frisar que uma ínfima parcela dessas pessoas possuem uma núcleo familiar 
de certa forma, organizado. Como há ainda a questão social, onde o desemprego está na 
"ordem do dia", e o salário mínimo mal dá para sua subsistência, urge a necessidade de 
buscar alguma forma de alívio para a tamanha falta de perspectiva que permeia a mente 



desses indivíduos; de preferência, a forma mais imediata e se possível lucrativa ( O uso 
e tráfico de drogas). Uma vez no mundo das drogas, viciar-se é quase que uma 
consequência óbvia. Ocorre então que, que para a manutenção desse alívio passageiro, a 
necessidade de roubar se mostra proeminente. Prova disso, é que a maioria dos crimes 
praticados pelos menores infratores, são roubo, latrocínio e tráfico, visando quase que 
exclusivamente a obtenção e comercialização de tóxicos. 

Outra questão também óbvia de ser observada, diz respeito à dinâmica dos 
atendimentos. Como foi referido anteriormente, alguns componentes como (algemas, 
presença concomitante da polícia militar, várias pessoas ao mesmo tempo presentes na 
sala de atendimento,etc.), colaboram sensivelmente para que o momento terapêutico não 
ocorra de maneira adequada, prejudicando assim, a manifestação da subjetividade do 
sujeito. No entanto, igualmente óbvio é o fato de se tratar de um problema de difícil 
solução. Afinal de contas, as variáveis citadas acima, é que garantem a segurança dos 
profissionais que estão interagindo com esses indivíduos. Nada mais garante a 
integridade física, a não ser essas ações coercitivas, o que evidencia a impossibilidade 
do sistema penitenciário brasileiro atual, em proporcionar uma atmosfera adequada ao 
trabalho psicológico. 

E ainda, torna-se necessário salientar que estamos "engatinhando" se 
comparados aos países desenvolvidos, no que tange ao trabalho nas instituições 
penitenciárias. Há pouco tempo, as autoridades competentes(?), despertaram para a 
necessidade de se realizar um trabalho multifacetado, visando a recuperação e o 
tratamento da clientela em questão. Psicólogos, Assistentes sociais, Terapeutas 
ocupacionais, Pedagogos, etc, estão sendo cada vez mais inseridos no espaço 
penitenciário brasileiro. Apesar da presença cada vez mais atuante desses profissionais, 
um motivo fundamental conflita a perspectiva do trabalho, sobretudo aos que pertencem 
às Ciências Humanas. Por mais que estes estejam cada vez mais presentes no universo 
penal, falta no espaço acadêmico brasileiro, uma maior especialização desses 
profissionais. Não se trabalha em uma penitenciária, como se trabalha em uma escola, 
empresa, hospital, ou mesmo em consultório. Essa clientela apresenta uma série de 
especificidades, e vários erros são cometidos, justamente pelo fato de muitos 
profissionais quererem trabalhar da mesma forma que atuam em outras instituições e em 
consultórios. 

Portanto, o que fica mais evidente, é que apesar de se estar introduzindo novos 
profissionais nos centros penitenciários, ainda estamos longe de obter resultados 
satisfatórios. Primeiro, no que se refere ao manejo e método terapêutico para essa 
clientela, e em segundo lugar, tem-se como agravante, o número insuficiente de vagas 
oferecidas pelo sistema de justiça, para atender a população em questão. 
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