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à pena privativa de liberdade. 180 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

RESUMO 

 

A pesquisa consiste na investigação e análise da noção de autonomia, aplicando-

a à Criminologia Clínica, mais especificamente à Criminologia Clínica de Inclusão 

Social (modelo denominado de “terceira geração”, proposto por Alvino Augusto de 

Sá). Para tanto, debruça-se sobre o conceito filosófico e pedagógico de 

autonomia, relacionando-o aos estudos acerca do “ator situado”, que compreende 

o indivíduo inserido em seu contexto. A partir daí, coteja a individualização da 

pena na execução, bem como projetos realizados em unidades prisionais da 

Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a fim de 

verificar se consideram a pessoa presa como sujeito autônomo, que assume o 

papel de protagonista durante o cumprimento de sua pena. Por fim, propõe-se 

estratégias de reintegração social condizentes com o viés da inclusão social. 

 

Palavras-chave: Criminologia Clínica. Inclusão Social. Autonomia. Protagonismo. 

Reintegração Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HAMUD, Maria Isabel Lima. Autonomy and protagonist of the subject 

sentenced to deprivation of liberty. 180 f. Dissertation (Master) – Faculty of 

Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

ABSTRACT 

 

The research consists of the investigation and analysis of the notion of autonomy, 

applying it to Clinical Criminology, more specifically to Clinical Criminology of 

Social Inclusion (model called “third generation”, proposed by Alvino Augusto de 

Sá). Therefore, it focuses on the philosophical and pedagogical concept of 

autonomy, relating it to studies about the “situated actor”, which understands the 

individual inserted in his context. Thereafter, it compares the individualization of 

the sentence in the execution, as well as projects carried out in prison units of the 

São Paulo State Penitentiary Administration, in order to verify whether they 

consider the prisoner as an autonomous subject, who assumes the role of 

protagonist while serving his sentence, to then propose Social Reintegration 

strategies consistent with the Social Inclusion bias. 

 

Key-words: Clinical Criminology, Social Inclusion, Autonomy, Protagonism, Social 

Reintegration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HAMUD, Maria Isabel Lima. Autonomie et protagoniste du sujet condamné à 

la privation de liberté. 180 f. Dissertation (Master) – Faculté de Droit, Université 

de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

RÉSUMÉ 

 

La recherche consiste en une investigation et analyse de la notion d’autonomie, 

appliquée au domaine de la Criminologie Clinique, plus spécifiquement la 

Criminologie Clinique de l’Inclusion Sociale (un modèle appelé «troisième 

génération», proposé par Alvino Augusto de Sá). Par conséquent, l’accent est 

placé sur le concept philosophique et psychologique d’autonomie, reliant celui-ci à 

des études sur «l'acteur situé», qui comprennent l'individu comme étant «inséré 

dans son propre contexte». Par la suite, la recherche compare l'individualisation 

dans l'exécution de la sentence, ainsi que des projets réalisés dans les unités 

pénitentiaires de l'Administration Pénitentiaire de l'État de São Paulo. L’objectif 

étant de vérifier si le détenu y est considéré comme un sujet autonome, qui 

assume le rôle de protagoniste tout en purgeant sa peine, pour proposer ensuite 

des stratégies de Réinsertion Sociale qui s’avèrent cohérentes avec le biais 

d'Inclusion Sociale. 

 

Mots-clés: Criminologie clinique, Inclusion Sociale, Autonomie, Protagoniste, 

Réintégration Sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao mistério da existência, que chamo de Deus. 

Aos ausentes: Osman, meu pai, e Alvino, meu orientador, aos quais este 

trabalho é dedicado. Na esperança e com o profundo desejo de que, de alguma 

forma, e em algum lugar, se alegrem comigo. Jamais poderia imaginar que tal 

presença invisível me daria tanta força: a força do amor. 

À minha mãe, Maria Emília, que queria que eu tivesse raízes, mas me deu 

asas; que sofre e se angustia, mas, ainda assim, me permite voar. 

À minha irmã, Ana Carolina, que sempre esteve à minha frente, abrindo 

caminhos, mas também ao meu lado, segurando minha mão quando preciso. 

Aos meus padrinhos, Samira e Luis Antônio, assim como à Marina e 

Luísa, tia Munira, tio Marcelo, Aná Luísa e Alexandre, pelo apoio, por me 

ensinarem o valor dos estudos e por serem inspiradores, vocês são essenciais. 

Ao Thiago Sorelli, por sempre acreditar em mim e por ter trilhado grande 

parte dessa jornada que se chama vida ao meu lado. Muito do que sou vem de 

você! 

Ao Lacan e à Mellanie, pelo amor quentinho e incondicional de gatos, por 

me fazerem sorrir. Ao Westlife, pela trilha sonora da vida e por me levarem tão 

longe. 

Às minhas amigas da vida toda, desde sempre e pra sempre, pela 

presença a despeito de qualquer distância, Thaís, Ellen, Amanda, Andressa, 

Débora, Mércia, Joana, Mari e Maísa, com vocês a vida tem sentido, beleza e 

significados. 

Ao professor Sérgio Salomão Shecaira, que muito generosamente me 

acolheu e me orientou em meio à dor da perda do seu amado amigo. 

Ao Bruno Shimizu, pela imensa colaboração, leitura atenta, valorosos 

conselhos, apontamentos, indicações e sugestões; por iluminar o caminho e 

acreditar em mim. 

Ao Bruno Bracco e à Ana Gabriela, pela acolhida e direcionamento na 

qualificação 

Às amigas-irmãs de alma, Natália Sanzovo e Jéssica Pascoal, por 

sempre acreditarem em mim, desde o auxílio para estudar para a prova de Direito, 



 
 

até todo apoio afetivo e emocional. Por toda positividade e otimismo da Naty e por 

toda sensibilidade e afeto da Jess, vocês são fundamentais na minha vida, pra 

sempre! 

À Mônica, Andressa, Iza, Dani, Lígia, Helena, Luigi, Maurício, Emerson, 

Lucas (a este também pelo apoio essencial na disciplina do professor Alvino, dias 

tristes), e toda a trupe GDUCC, por existirem e por serem tão incríveis. 

Especialmente à Vivian e Tássia por partilharem comigo este momento. 

À Natália Peres Corrêa, pela amizade e admiração recíproca, assim como 

pela ajuda com o resumo em inglês. À Família Pedago Unicamp e Psico Unesp, 

minhas bases acadêmicas, todo amor. Aos professores que marcaram minha 

vida, gratidão. 

Ao Leonardo Tesser, pela revisão de normas/estrutura e apoio em meio à 

tensão. 

Ao André Luiz Alves, meu diretor, a quem admiro imensamente por sua 

postura humana e profissional e com quem eu tive e tenho o privilégio de 

trabalhar, por todo apoio, compreensão, confiança e paciência, por insistir em 

acreditar em mim. 

Ao Ricardo Vieira, o carinho e admiração que nutro por você, por sua 

integridade, são inenarráveis e imensuráveis; também à Eliane Mariano e à 

Thaís Gallicia, pela amizade, pelas conversas e por sempre acreditarem em mim 

e em meus sonhos. 

À colega de trabalho que se tornou amiga, Sara Sena, assistente social 

admirável. 

Aos queridos Paulo, Gilson e Juliana, vocês fazem parte importantíssima 

dessa história. 

Aos servidores e detentos do CDP de Mogi das Cruzes, com os quais entre 

2009 e 2010 comecei a aprender o que é a prisão. 

Aos poucos, raros e preciosos, colegas de trabalho que viveram comigo um 

período de aprendizado e amadurecimento na Coordenadoria de Reintegração 

entre 2011 e 2012. Especialmente Eduardo e Silvia, imenso carinho, amizade e 

admiração! 

Aos queridos do CDP IV de Pinheiros, que me acolheram e alegraram 

meus dias com grandes ensinamentos entre 2013 e 2014. 



 
 

Aos que, naquele mesmo CDP, acompanharam meu crescimento 

profissional e me ajudaram a manter a coerência e nunca perder de vista a 

realidade no período em que assumi a Diretoria de Saúde, entre 2015 e 2016. 

Aos colegas de trabalho que apoiaram meu sonho e compreenderam que 

“sair da diretoria” não foi um passo para trás, mas sim um passo para o lado, uma 

mudança de direção, nos anos iniciais do mestrado, 2017 e 2018, ainda em 

Pinheiros IV. 

Aos colegas da Penitenciária I de Guarulhos “José Parada Neto”, pelo 

apoio e grande aprendizado, especialmente pela oportunidade de assumir o 

Centro de Reintegração Social e alcançar o lugar que parece ser o mais coerente 

com a prática profissional à qual me dedico. Às equipes psicossocial e de 

saúde, tem sido um prazer imenso trabalhar com vocês! Agradeço pelo apoio 

nesta reta final. À Maria das Dores, a quem tanto admiro e com quem tenho a 

alegria e o privilégio de compartilhar cotidianamente o trabalho e a amizade. Ao 

João Batista, Tim Maia, e ao Jean Zocatelli, pela amizade, parceria e apoio, por 

me ensinarem com tamanha humanidade a visão da segurança. 

Ao Villy Fomin, por segurar o espelho na análise dos meus passos nessa 

trajetória. 

Ao Justin Houde, pour le résumé en français, pour l'amour, pour croire en 

moi, pour croire en nous, pour un possible avenir, pour m'aider à regarder en 

avant et à rêver. 

 

Verão de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 13 

1 A CRIMINOLOGIA CLÍNICA DE INCLUSÃO SOCIAL 21 

1.1 O paradoxo entre os paradigmas da passagem ao ato e da reação social 22 

1.2 Ator Situado 27 

1.3 Situação problemática 30 

2 AUTONOMIA 37 

2.1 O desenvolvimento cognitivo e o senso moral (Jean Piaget e Lawrence 

Kohlberg) 39 

2.2 Da Filosofia à Educação (Immanuel Kant e Paulo Freire) 58 

2.3 Autonomia moral e responsabilidade 64 

3 PROTAGONISMO NA REINTEGRAÇÃO SOCIAL 69 

3.1 A relação entre autonomia e protagonismo 72 

3.2 Panorama atual da prisão no Estado de São Paulo 81 

3.3 Individualização da pena 84 

3.4 Projetos de Reintegração Social 88 

3.4.1 A relação dos projetos com os modelos de Criminologia Clínica 92 

3.4.1.1 Eixo I: O Indivíduo 93 

3.4.1.2 Eixo II: A família e as relações sociais 101 

3.4.1.3 Eixo III: A pena 106 

3.4.1.4 Eixo IV: Educação, trabalho e saúde 119 

3.4.1.5 Eixo V: Funcionários 122 

3.4.1.6 Eixo VI: A mulher presa 123 

3.5 Propostas condizentes com o modelo de Inclusão Social 125 

3.5.1 GDUCC – Grupo de Diálogo Universidade-Cárcere-Comunidade – e a 

Comunidade Justa 126 

3.5.2 O trabalho técnico – Psicologia e Serviço Social 136 

3.5.3. Educação – Leitura e Escrita 142 

3.5.4 Trabalho – Sentido e Significado 147 

3.6 Reintegração social no modelo inclusivo: do ideal ao real 152 

CONCLUSÃO 165 

BIBLIOGRAFIA 169 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

O modelo de Criminologia Clínica de Inclusão Social (ou “de terceira 

geração”), proposto por Alvino Augusto de Sá, é fruto não só de sua tese de livre-

docência (2011), mas também – e principalmente – de sua trajetória acadêmica e 

profissional, tendo atuado como criminólogo clínico, estudioso e docente da área. 

Cumpre destacar, para melhor compreensão, a definição de Criminologia 

Clínica trazida pelo autor, sob o enfoque do paradigma das inter-relações sociais 

e do modelo de Inclusão Social: 

 

Criminologia Clínica é uma atividade complexa de conhecimentos 
interdisciplinares predominantemente científicos, voltada para a 
prática profissional. Nessa prática, ela se propõe fazer uma 
escuta compreensiva de casos individuais referentes a pessoas 
envolvidas com a justiça e, particularmente, a pessoas 
encarceradas, bem como fazer uma leitura da dinâmica da 
instituição enquanto instância de controle, na qual estão 
envolvidas essas pessoas e os profissionais que ali militam. Busca 
compreender os comportamentos problemáticos, encarando-os 
como expressão de conflitos e confrontos que seus autores têm 
em relação às expectativas, normas e valores sociais e culturais, e 
também levando em conta seu caráter de lesividade e 
conflitualidade na dinâmica que se estabelece entre o autor e a 
vítima. Interessa-se por avaliar os desdobramentos possíveis dos 
comportamentos problemáticos das referidas pessoas e formular 
estratégias que contribuam para que elas tenham um sucesso 
saudável, quando de seu retorno ao convívio social livre, 
inclusive através da conquista de um melhor equilíbrio 
interno e em sua relação com seu contexto social (SÁ, 2015, 
p. 71, grifo nosso) 

 

A Criminologia Clínica é, portanto, um ramo da Criminologia que tem como 

foco de estudos e intervenção o sujeito. Para Sá, “a Criminologia Clínica, qualquer 

que seja seu modelo, jamais poderá abandonar a abordagem do indivíduo, na 

medida do possível em sua totalidade” (SÁ, 2015, p. 74). 

Sabe-se que a Criminologia Clínica carrega o peso de estigmatizar o 

sujeito devido ao fato de ter consolidado grande parte da produção de 

conhecimento no modelo médico-psicológico (primeira geração), determinista e 

causalista, no qual o crime era visto como expressão de uma doença ou 

desajuste/desequilíbrio e, assim, a intervenção se daria única e exclusivamente 

sobre o indivíduo. 
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De maneira geral, aspectos dessa herança estão ainda hoje impregnados 

e, em função dessa dívida histórica, criou-se uma certa aversão à Clínica, vez que 

a busca pelo pretenso criminoso “nato” reforçou uma visão preconceituosa, de 

cunho estritamente etiológico, tendo gerado segregação e radicalismos. Para Sá: 

 

De fato, clínico, termo que remete originalmente à medicina, tem a 
ver com o indivíduo. Daí todo o ranço histórico de poder 
comumente atribuído à Criminologia Clínica no sentido dela 
buscar uma compreensão do crime centrada nas “causas” 
biopsicológicas do indivíduo e desvinculada do contexto 
sociológico, ou seja, um saber-poder (de decisão técnica) que 
depende somente de seus profissionais e que é dificilmente 
contraditado. (SÁ, 2015, p. 74) 

 

Assim, não se deve esquecer que a Criminologia Clínica é apenas um 

segmento da Criminologia enquanto ciência, de tal feita que o seu 

desenvolvimento acompanha e é perpassado pelas teorias da Criminologia geral. 

Em sua obra Criminologia, Shecaira dedica um capítulo a investigar o 

nascimento dessa ciência e explana a dificuldade de se apontar uma origem 

precisa, sendo que o estudo acerca do crime se deu em diversos momentos 

(inclusive em período por vezes considerado pré-científico, com a Escola 

Clássica) e por inúmeras ciências (jurídicas, médicas, psicológicas, sociológicas, 

antropológicas, etc.). Pontua, no entanto, que – deixadas controvérsias de lado – 

seria possível dizer que “a criminologia nasce com o positivismo seja sociológico 

ou biológico” (SHECAIRA, 2018, p. 77). 

As primeiras escolas criminológicas estavam fortemente influenciadas pelo 

desenvolvimento das ciências biológicas e experimentais, como a Antropologia 

Criminal de Lombroso e mesmo as contribuições posteriores de seus discípulos, 

Ferri e Garofalo. Importante salientar, no entanto, que apesar do viés fortemente 

biologizante, nunca foram desconsiderados o contexto e os fatores ambientais; 

para Shecaira, a escola positiva “não nega os fatores exógenos, apenas afirma 

que estes só servem como desencadeadores dos fatores clínicos (endógenos)” 

(SHECAIRA, 2018, p. 95). Além disso, um erro grave dos estudiosos daquele 

período foi o de “subvalorizar o entorno social como mero fator desencadeante da 

criminalidade” (Ibidem, p. 126). 

Posteriormente, em oposição ao determinismo biopsicológico da escola 

positiva italiana, surgiu a perspectiva sociológica. Na segunda metade do século 
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XIX, nos Estados Unidos, estava se consolidando uma burguesia industrial, 

financeira e comercial, acentuando-se assim um desenvolvimento urbano 

marcado por crescimento populacional desordenado, chegada de imigrantes em 

busca de trabalho, desigualdade e outros problemas sociais. Em decorrência 

daquele contexto, já no século XX, a Escola de Chicago despontou como marco 

inaugural do estudo sociológico do crime e da criminalidade. Daí em diante, 

inúmeras outras escolas sociológicas elaboraram teorias da criminalidade na 

visão macrossociológica, sendo que as análises tiveram perspectivas de 

consenso (visão funcionalista de integração) e de conflito (perspectiva crítica). 

Concomitantemente, a Criminologia Clínica passou a incorporar em suas 

análises a compreensão mais profunda dos aspectos sociais, adotando um 

modelo posteriormente conhecido como psicossocial (segunda geração). Sá 

esclarece que:  

 

o critério de diferenciação do modelo psicossocial em relação ao 
médico-psicológico não reside simplesmente no grau de 
valorização dos fatores ambientais, sociais ou sociológicos. 
Reside, primeiramente, no reconhecimento de sua independência, 
de sua autonomia, tomando tais fatores como fonte importante na 
motivação do crime. Sua importância se deve ao fato de eles 
serem independentes e autônomos (isto é, não transformados em 
conteúdos psíquicos) na influência que exercem sobre o 
direcionamento da conduta criminosa. (SÁ, 2015, p. 184) 

 

Sá, que vivenciou esse período atuando como psicólogo no sistema 

prisional, traz um importante dado de realidade ao relatar que, durante seu 

exercício profissional nos cárceres, teve “a oportunidade de observar uma grande 

resistência que os criminólogos clínicos, de orientação mais estritamente médico-

psicológica, têm de aceitar e estudar os fatores extrínsecos aos indivíduos 

enquanto fatores independentes” (SÁ, 2015, p. 218). 

Dentre as teorias sociológicas da Criminologia, foi o movimento conhecido 

como Labelling Approach (ou Teoria do Etiquetamento Social) que representou 

uma mudança paradigmática e marcou a emergência das teorias de conflito. Para 

Shecaira, essa teoria significou “um abandono do paradigma etiológico-

determinista e a substituição de um modelo estático e monolítico de análise social 

por uma perspectiva dinâmica e contínua de corte democrático” (SHECAIRA, 
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2018, p. 242). Tal virada impactou diretamente a Criminologia Clínica. Para 

Shimizu, 

 

A partir da viragem paradigmática no saber criminológico 
propiciada pelo enfoque do etiquetamento, a vertente clínica da 
criminologia, acostumada à intervenção individual sobre o 
criminoso, passou a ser enxergada como um saber estranho, 
símbolo da criminologia tradicional, legitimadora da violência penal 
sobre as classes indesejadas por meio de seus exames 
biotipológicos, pareceres criminológicos, intervenções 
psiquiátricas e taxonomias geradoras de desviação. (SHIMIZU, 
2016, p. 129) 

 

Sá aponta que “nas décadas de 70 e 80, o pensamento humanista e crítico 

foi identificado com as perspectivas sociológicas e entendeu-se haver uma 

incompatibilidade entre o ‘espírito crítico’ e a abordagem psicológica e clínica na 

criminologia” (SÁ, 2015, p. 265). 

Vê-se, assim, que a Criminologia sempre se interessou por investigar os 

fatores, endógenos e exógenos, condicionantes da conduta criminosa. De um 

extremo a outro, existem tendências radicalistas. Acontece que ambos os 

conjuntos de fatores não podem ser isolados. Logo, parece inegável que se 

relacionam e interagem de forma complexa e dialética entre si. 

No primeiro capítulo, expõe-se a base teórica deste trabalho, explanando o 

paradigma da passagem ao ato (que vê o crime como fato social bruto) e o 

paradigma da reação social (que vê o crime como uma definição) para melhor 

compreensão dessas questões.  

O modelo de Inclusão Social (terceira geração) da Criminologia Clínica, 

ancorado no paradigma das inter-relações sociais, aborda ambas as partes 

(sujeito e sociedade). Também analisa o paradoxo entre o paradigma da 

passagem ao ato e o paradigma da reação social, que levou à formulação do 

terceiro (na tentativa de integração dos dois primeiros): o paradigma das inter-

relações sociais.  

Tal modelo vê o crime como fruto de uma expressão de conflito entre o 

sujeito e a sociedade, entendendo que a reintegração social, enquanto meta a ser 

atingida, deve ter por fundamento a retomada do diálogo entre as partes 

conflitantes, sem desconsiderar o paradoxo a ser enfrentado neste processo. Seu 
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estudo leva ao desafio de implementar estratégias de reintegração social 

coerentes com essa proposta. 

Sá adota o conceito de “reintegração social” de Alessandro Baratta (1990), 

sendo essa uma noção que requer a abertura de um processo de comunicação e 

interação entre o cárcere e a sociedade1, de maneira que pessoas presas se 

reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão. 

Braga e Bretan (2008) indicam pressupostos que compõe a estratégia de 

reintegração social proposta por Baratta e que auxiliarão na presente análise. São 

eles: 

● A presunção de normalidade do preso, que consiste em tratá-lo 

como igual a qualquer outra pessoa não-encarcerada; 

● A construção de relações simétricas sob uma perspectiva de 

igualdade, sugerindo que se compartilhe de sua humanidade; 

● A participação ativa do sentenciado na escolha e decisão sobre as 

atividades que irá desempenhar; 

● A preocupação com os funcionários da prisão, pois estão inseridos 

no mesmo contexto e são também atores no cenário da segurança e da 

reintegração, 

● A presença de trabalhos voluntários na dinâmica prisional, o que 

configura a participação da comunidade. 

Tais pressupostos estão de acordo com a visão de uma sociedade 

inclusiva e com o paradigma das inter-relações sociais, servindo, portanto, como 

suporte na busca e construção de práticas de reintegração social coerentes com o 

modelo proposto. 

O segundo capítulo da dissertação é dedicado ao principal conceito que 

figura como tema da pesquisa: a autonomia e sua relação com a noção de 

responsabilidade. Entende-se que são conceitos fundamentais para a 

compreensão do sujeito enquanto ator situado, que age e transforma sua 

realidade dialeticamente ao mesmo tempo em que é transformado por ela. 

Isso porque, no percurso de elaboração do modelo de terceira geração, Sá 

aponta que a moral e a ética são ingredientes indispensáveis da inclusão social. A 

autonomia é fundamental a partir da compreensão de que ela resulta da 

                                            
1
 Por certo que o cárcere também faz parte da sociedade, servindo tal divisão apenas para 

diferenciar as parcelas da sociedade que estão ou não encarceradas. 
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maturidade do senso moral. Além disso, Sá entende que a Criminologia deve ter 

um compromisso com a visão de valores da humanidade, vez que é “uma ciência 

que lida com uma realidade profundamente dramática do homem, a realidade do 

crime, da criminalidade, da violência [...] uma realidade que aglutina os mais 

profundos conflitos” (SÁ, 2016, p. 173). 

Ao abordar os conflitos e buscar uma estratégia eficaz de execução da 

pena, Sá destaca a importância de que a inclusão social seja a principal meta de 

qualquer resposta penal. Segundo ele, deve-se entender “inclusão social como 

forma da expansão do eu, ressignificação e reconstrução de laços, de 

ressignificação (descoberta própria, via simbolização) de responsabilidades e 

compromissos morais e éticos, enfim, numa palavra, de projetos consistentes de 

felicidade” (SÁ, 2015, p. 324). 

Considerando a prática profissional da pesquisadora, que atua como 

psicóloga e criminóloga clínica há cerca de 10 anos no sistema penitenciário 

paulista, e as inquietações relacionadas ao estigma que a Criminologia Clínica 

carrega (resultante dos vieses causalista e determinista de sua origem), pretende-

se resgatar na Criminologia o valor da clínica. Nesta, pretende-se disseminar o 

entendimento de que o foco da atuação dos profissionais penitenciários, mais 

especificamente das equipes técnicas (psicólogos e assistentes sociais), deve ser 

a promoção da autonomia e responsabilidade no sentenciado, propiciando 

estratégias nas quais o detento possa conhecer a sua individualidade e, 

consequentemente, assumir (enquanto ator situado) o papel de protagonista de 

sua reintegração social. 

Nesse sentido, o terceiro capítulo contempla o principal objetivo da 

presente pesquisa: fomentar, a partir do paradigma das inter-relações sociais e 

dos estudos realizados, caminhos para a individualização da pena durante a 

execução, além de sugerir programas de reintegração social que propiciem 

condições ao sujeito para que ele se coloque no papel de protagonista no 

cumprimento de sua pena e, consequentemente, em sua reintegração social. 

Para tanto, apresenta projetos realizados nas unidades prisionais do estado de 

São Paulo, a fim de verificar se adotam pressupostos de autonomia ou de 

heteronomia e se promovem ou não o protagonismo do sujeito. São analisadas as 

ações expostas como “boas práticas” pelo site da Coordenadoria de Reintegração 

Social e Cidadania da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de 
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São Paulo, bem como os projetos por ela publicados no Manual de Projetos de 

Reintegração Social. 

Por fim, traz propostas para a manutenção ou implementação do modelo 

de Inclusão Social no cárcere, resgatando a relação entre autonomia e 

protagonismo dos sujeitos privados de liberdade. Nesse contexto, o projeto 

GDUCC (Grupo de Diálogo Universidade-Cárcere-Comunidade)2 é contemplado 

por ser fruto do modelo estudado e por refletir uma iniciativa consonante com 

aquilo que se mostra construtivo e eficaz na busca por respostas inclusivas de 

reintegração social, englobando todos segmentos da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2
 O projeto, realizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) enquanto 

extensão universitária desde 2006, consiste em formar um grupo de cerca de 15 (quinze) a 20 
(vinte) alunos que se reúnem semanalmente durante um semestre. Num primeiro momento são 
realizados cinco encontros teóricos nos quais os alunos debatem textos relacionados à 
Criminologia Clínica e ao cárcere, bem como sobre diálogo e dinâmicas de grupo. Após esses 
encontros, o grupo passa a se reunir no cárcere, onde acrescenta cerca de 15 a 20 detentos em 
sua composição. Os encontros no cárcere servem para consolidar o grupo e permitir a 
aproximação entre a parcela presa e a parcela não presa da sociedade por meio do diálogo. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa partiu da indagação a respeito da prática clínica da 

Criminologia na prisão, ou seja, da atuação dos profissionais técnicos (psicólogos 

e assistentes sociais) com os sujeitos condenados a penas privativas de 

liberdade, na busca pela emancipação desses indivíduos, como meta de 

reintegração social almejada pelo modelo teórico de Criminologia Clínica de 

Inclusão Social, tendo também pretendido investigar possibilidades concretas de 

alcançar tal propósito na execução penal. 

O foco do trabalho consistiu em investigar a noção de autonomia no âmbito 

da Criminologia Clínica de Inclusão Social em diálogo com outras ciências 

(Psicologia, Filosofia e Pedagogia), entendendo que o sujeito autônomo, capaz de 

governar a si mesmo e nortear sua conduta por princípios universais, torna-se 

protagonista de sua história. 

No percurso trilhado, foi necessário cotejar o paradigma das inter-relações 

sociais, adotado pela Criminologia Clínica de terceira geração, que abarca o 

paradoxo e vê o indivíduo enquanto ator situado, inserido num complexo 

contexto (cenário) no qual se comporta, se relaciona e interage. 

Teorias interacionistas do desenvolvimento (Piaget e Kohlberg) auxiliaram 

na compreensão do processo que leva à almejada autonomia. Foi possível 

constatar importante relação entre o desenvolvimento cognitivo e o senso moral, 

pois se verificou que o pensamento autônomo se baseia na capacidade de 

abstração, vez que envolve reflexões complexas e muitas vezes contraditórias. 

Nesse sentido, a pesquisa corroborou a ideia de que o conflito é 

fundamental ao desenvolvimento e que, portanto, não deve ser resolvido e nem 

eliminado, mas sim compreendido e acolhido em sua complexidade, o que 

confirma a visão da Criminologia Clínica de Inclusão Social segundo a qual o 

crime (o comportamento socialmente problemático, selecionado e tipificado como 

crime), sendo resultado de uma história dinâmica e complexa de conflitos intra e 

interpessoais, integra a dinâmica social. Assim, toda a sociedade tem 

envolvimento e parcela de responsabilidade e, portanto, deve estar envolvida 

numa efetiva reintegração social da pessoa presa. Justamente por essa razão a 

inclusão social preza pela aproximação entre sociedade e cárcere. 
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No decorrer da pesquisa foi possível perceber que o desenvolvimento da 

autonomia moral dos sujeitos presos só é possível à medida em que os demais 

atores envolvidos também tiverem alcançado níveis mais elevados do senso 

moral, especialmente considerando um contexto social em que a maior parte das 

relações são heterônomas. Dessa, para fomentar o desenvolvimento da 

autonomia do outro, é essencial que as pessoas envolvidas nesse processo 

(profissionais ou não), abandonem projeções, interesses próprios, ameaças de 

punição e outras condutas típicas de estágios primários do senso moral. 

Análises filosóficas e educacionais acerca da ética compuseram o escopo 

da relação estabelecida entre a autonomia (noção abstrata) e protagonismo 

(efeito concreto). Por meio da deontologia kantiana e da pedagogia da autonomia 

freireana foi possível apontar a relação entre a virtude e o fazer, chegando-se ao 

entendimento de que um sujeito autônomo é, por conseguinte, protagonista: rege 

suas ações por princípios e se coloca eticamente nas relações e no mundo. 

Por fim, no âmbito da execução penal em que se dá a reintegração social, 

foram analisadas: (1) individualização da pena e (2) desenvolvimento de projetos. 

A Criminologia Clínica de Inclusão Social preconiza a individualização da 

pena por considerar a importância de olhar para o indivíduo enquanto sujeito 

único em sua identidade, personalidade e historicidade. Ainda assim, 

paradoxalmente, não deve ser visto e nem tratado de forma isolada, pois atua 

num contexto complexo e dinâmico de inter-relações. 

Foi possível verificar que, se por um lado, a individualização fica 

prejudicada por questões objetivas, tais como o superencarceramento e a falta de 

profissionais, por outro, ela é relativamente possível nas atividades grupais, toda 

vez que a pessoa encontra espaços de expressão e desenvolvimento nas 

relações. Aqui, viu-se que o papel dos profissionais técnicos deve ser o de facilitar 

e promover o desenvolvimento pessoal e social do sujeito durante o cumprimento 

de pena, visando a reinserção social em liberdade. 

A análise dos projetos de reintegração social permitiu vislumbrar o quanto 

as ações desenvolvidas no coletivo são potencialmente transformadoras. Se, por 

um lado, a maior contradição da prisão é o fato dela segregar para incluir, por 

outro, foi possível verificar que o exercício da cidadania pode ser realizado 

mesmo em meio a esse contexto, que não deixa de ser parcela e reflexo da 

sociedade. 
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Sem perder de vista que não é por meio da prisão, mas sim apesar dela, 

que se busca a reintegração, foram propostas algumas estratégias de intervenção 

condizentes com as premissas da inclusão social, especialmente no que diz 

respeito ao desenvolvimento da autonomia, ao exercício do protagonismo e à 

corresponsabilidade sociedade-cárcere. 

Notadamente, a proposta do GDUCC (Grupo de Diálogo Universidade - 

Cárcere - Comunidade), criada e implementada há quase 15 anos pelos 

professores Alvino Augusto de Sá e Sérgio Salomão Shecaira, é a mais coerente 

com o modelo apresentado. A presente pesquisa pode contribuir acrescentando a 

compreensão da técnica da Comunidade Justa proposta por Kohlberg, que 

sanciona a busca pela meta da inclusão social de atingir o nível pós-convencional 

de moralidade, descrito por esse mesmo autor. 

Foram sugeridas também intervenções profissionais das áreas técnicas, da 

Psicologia e do Serviço Social, deixando claro que, independentemente da ação 

desenvolvida, o fundamental é a manutenção de uma postura ética, sustentada 

frente à responsabilidade pelo conhecimento. Entende-se que os técnicos são 

criminólogos clínicos e que a eles cabe tanto o exercício profissional quanto o 

desenvolvimento da Criminologia por meio da praxis. Dessa forma, propõe-se 

uma mudança radical de conduta, que rompa com o desejo de poder advindo do 

saber. Uma postura que, ao invés de paternalista ou julgadora, passa a ser de 

liderança humilde e responsável, havendo interesse genuíno pelo 

desenvolvimento humano. 

A educação e o trabalho, por sua vez, servem à inclusão social na medida 

em que forem, respectivamente, libertadores e transformadores, repletos de 

sentido e significados, configurando importantes instrumentos de emancipação do 

sujeito. 

Foi possível perceber que a implementação de práticas inclusivas no 

cárcere está condicionada à transformação também da sociedade como um todo. 

Nesse sentido, exige-se um diálogo constante, autêntico, aberto e maduro 

especialmente com o Direito Penal e com a Política Criminal. Conclui-se com a 

constatação de que o cárcere poderá ser menos cárcere e, quiçá, não ter 

necessidade de existir, conforme a sociedade se desenvolva e evolua em sua 

forma de lidar com os conflitos e contradições a ela inerentes. 
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