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O presente trabalho descore sobre a Psicologia no Sistema Prisional, procurando 
contar a história da Psicologia dentro do sistema brasileiro, relatando suas 
dificuldades e transformações. Este trabalho busca como principal objetivo, definir a 
função do psicólogo no Sistema Prisional, mostrando a sua rotina de trabalho e qual é 
a população atendida por esse profissional. Seguindo está linha de raciocínio, analisa-
se como este atendimento acontece, e se produz seus devidos efeitos ou não. Além 
desses pontos, será abordado de forma breve, como a sociedade vê este “tratamento 
psicológico”, fornecido para os presos, seus familiares e para os agentes 
penitenciários. O grande desafio deste trabalho é dentro do sistema prisional, devido 
à falta de lugar e material apropriado, ausência de políticas públicas e de projetos na 
área de assistência aos presos. O método científico, que será usado para desenvolver 
o presente trabalho é o dedutivo, porque, de todos os indivíduos privados da 
liberdade, o que é interessante são os casos onde há a presença do atendimento 
psicológico. Quanto ao procedimento de pesquisa será bibliográfico, realizando um 
levantamento de referências teóricas de autores influentes na área, que já foram 
analisadas e publicadas por meios escritos ou eletrônicos, a abordagem será 
qualitativa, não se preocupando com levantamento dedados estatísticos, mas sim, 
procurando explicar o que é e o que convêm ser feito no sistema prisional, com a 
ajuda da psicologia, no intuito de melhora-lo.O resultado obtido até o presente 
momento é parcial, uma vez que a eficácia do tratamento psicológico dos presos varia 
de acordo com interesse individual, por mais que,o desfecho desejado é de que ao 
terminar de cumprir a sua pena, o preso consiga socializar-se novamente,com valores 
morais e éticos padronizados pela sociedade. 
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