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A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO APENADO SOB A ÓTICA DA 

CRIMINOLOGIA CLÍNICA 

 
 

Sabrina Ramos1 

Mario Luís Lírio Cipriani2 

SUMÁRIO: Introdução.1. Sistema prisional brasileiro: a reintegração social do apenado.2. A 
criminologia clínica e a relação de causa e efeito entre a personalidade do indivíduo e o crime por 
ele cometido. Conclusão. Referências. 

Resumo: O presente artigo abordará o processo de reintegração do apenado sob a ótica da 
criminologia clínica, de modo a apontar as especificidades do sistema penitenciário brasileiro e a 
relação de causa e efeito entre a personalidade do indivíduo e o crime por ele cometido, analisando 
o sistema prisional brasileiro e o elemento da reintegração social, discorrendo sobre os 
fundamentos da criminologia e trazendo a contribuição desta ciência na análise da conduta 
criminosa. Assim, questiona-se: a criminologia clínica é capaz de contribuir para a reintegração 
social do apenado e dar respostas sobre a relação de causa e efeito entre a personalidade do 
indivíduo e o crime por ele cometido? Para atingir estes objetivos utiliza-se como método de 
abordagem, o dedutivo e, como método de procedimento, utiliza-se o monográfico, pois a pesquisa 
está baseada em revisão de bibliografia, doutrinas, Constituição da República, código penal, entre 
outros. 

Palavras-chave: Criminologia Clínica. Penal. Reintegração.   

 
Abstract: This article will address the reintegration process of the convicted, from the perspective of clinical 
criminology, in order to point out the specificities of the brazilian prison system, and the cause and effect 
relationship between the individual's personality and its crimes, analyzing the brazilian prison system and the 
element of its reintegration to society, discussing the foundations of criminology and bringing the contribution of 
this science to the analysis of criminal conducts. Furthermore, it upbrings the question: is clinical criminology 
capable of contributing to the social reintegration of the convict, and give answers about the cause and effect 
relationship between the individual's personality and the crime committed by him? To achieve these objectives, it's 
used the deductive method of approach and the monographic method is used as a technique of procedure, as 
the research is based on bibliography review, doctrines, Constitution of the Republic, penal code, among others. 
 
Key-words: Clinical Criminology. Penal. Reintegration. 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

O estudo sobre o sistema prisional brasileiro e, sobretudo, a reintegração 

social do apenado, precisa ser trago à tona diante da realidade atual brasileira, na 

qual a sociedade encontra-se imergida em uma democracia contemporânea 
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enfraquecida, instável, e em que se reforçam os conceitos de perpetuação do 

encarceramento, colocando em segundo plano o olhar sob a reintegração social dos 

prisioneiros. 

Ademais, as linhas de pensamento que podem contribuir para a reintegração 

social do apenado e dar respostas sobre a relação de causa e efeito entre a 

personalidade do indivíduo e o crime por ele cometido tornam-se perfumarias 

quando não há o interesse nos efeitos sociais, jurídicos, econômicos, culturais, 

políticos, de saúde e tampouco internacionais, que novos investimentos de políticas 

públicas, de conscientização e de saúde, podem trazer ao cenário brasileiro. 

A criminologia clínica é uma linha de estudo científico responsável por abordar 

o comportamento criminoso e capaz de, ao considerar aspectos tanto racionais, 

quanto de contexto, estrutura, fatores internos, externos e outras causas, determinar 

o que pode vir a influenciar na causalidade delituosa do indivíduo. 

Assim, pode haver na criminologia clínica uma resposta capaz de minorar os 

efeitos negativos que um sistema carcerário conhecido mundialmente por suas 

deficiências, tais como a insalubridade e superlotação das celas, produtor de 

significativo gasto econômico para o país, tanto no que diz respeito à manutenção de 

toda a estrutura, quanto à saúde pública, uma vez que o indivíduo encarcerado está 

sujeito à alta proliferação de epidemias e contágio de doenças, e, ainda que, como 

resultado do conjunto, o sistema desrespeita garantias básicas do apenado. 

O indivíduo submetido é duplamente penalizado e penaliza a estrutura social 

como um todo. Enquanto cumpre o encarceramento como penalidade do crime 

cometido, fica exposto a uma exclusão social que perdurará por um lapso de tempo 

muito superior à condenação, por falta de investimento em sua reintegração.  

Assim, para que se possa viabilizar o entendimento dos porquês de termos 

hoje, em um país em desenvolvimento, um sistema carcerário assoberbado e 

precário e, visando respostas adequadas ao problema, é preciso (também) dotar-se 

do conhecimento da criminologia clínica e sua aplicabilidade. 

Munida da ciência trazida pela criminologia clínica, a esfera social, por meio 

de seus representantes, poderá visualizar novas soluções aplicáveis à sociedade, 

para minimizar os prejuízos, tanto no que diz respeito ao indivíduo, quanto à 

sociedade, de um sistema penitenciário fadado ao fracasso, que hoje encontra-se 

sem perspectivas para a reintegração social do apenado de forma eficaz, 

contribuindo para os trabalhados produzidos na linha de pesquisa “Política, direito, 
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ontologia e sociedade” da Antonio Meneghetti Faculdade.  

Assim, questiona-se: a criminologia clínica é capaz de contribuir para a 

reintegração social do apenado e dar respostas sobre a relação de causa e efeito 

entre a personalidade do indivíduo e o crime por ele cometido? Deste modo, o 

estudo estrutura o tema em duas partes, que têm o objetivo traçar uma historicidade 

de como é o sistema prisional brasileiro e a forma como o encarceramento é visto, 

estudado e investido, inclusive diante do elemento de reintegração social do 

apenado. A primeira parte busca analisar de forma ampla a realidade do país quanto 

no que diz respeito ao tema. 

Na segunda, objetiva-se apontar a criminologia clínica como uma linha de 

pensamento e estudo científico capaz de produzir respostas eficazes à um sistema 

carcerário conhecido mundialmente por suas deficiências e que acaba por 

desrespeitar garantias básicas do indivíduo encarcerado. 

Para atingir os objetivos da pesquisa utiliza-se como método de abordagem o 

dedutivo, uma vez que esta partirá de uma abordagem geral sobre o sistema 

prisional brasileiro e a forma como o encarceramento é visto, estudado e investido, 

de maneira a apontar, posteriormente, a criminologia clínica como uma linha de 

pensamento e estudo científico capaz de produzir respostas eficazes e que podem 

trazer soluções para minimizar os prejuízos. 

Por fim, como método de procedimento utiliza-se o monográfico, pois a 

pesquisa está baseada em revisão de bibliografia, doutrinas, Constituição da 

República, código penal, entre outros. 

 

1 SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO 

APENADO 

 

  O sistema prisional brasileiro é centro de inúmeras discussões há muitos 

anos. Já mundialmente conhecido por sua superlotação e condições tem, no 

ordenamento jurídico brasileiro, o direito penal como aplicador da pena e, por 

vezes, falho na sua, também, função ético-social de determinar conceitos basilares 

para o convívio sadio do ser humano em sociedade. 

  É indispensável salvaguardar os valores fundamentais e considerar 

constantemente a importância da humanização e reintegração daqueles que são 

criminosos, porém, no “amanhã”, estarão novamente em liberdade e necessitam de 
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meios que viabilizem sua reinserção. Assim, conforme Leciona Capez (2011, p. 19) 

o Direito Penal é basilar para a subsistência do corpo social:  

 

A missão do Direito Penal é proteger os valores fundamentais para a 
subsistência do corpo social, tais como a vida, a saúde, a liberdade, a 
propriedade etc., denominados bens jurídicos. Essa proteção é exercida [...] 
pela celebração de compromissos éticos entre o Estado e o indivíduo, pelos 
quais se consiga o respeito às normas, menos por receio de punição e mais 
pela convicção da sua necessidade e justiça. 

 

Diante disso, entende-se a importância de um ordenamento jurídico bem 

alinhado, justo e atento as contemporaneidades para melhor atender a sociedade e 

os indivíduos, podendo assim ter como resultado um sistema, neste caso prisional, 

que seja condizente com os fundamentos da dignidade da pessoa humana, que 

respeitem a vida, a honra e a saúde, entre outros. 

Ainda, que permitam que a pena não seja reduzida a uma punição, como 

forma de vingança, aplicada pelo Estado em prol dos prejudicados pelo ocorrido, 

submetendo o autor do ato ilícito à um imensurável sofrimento moral e físico, sob 

condições desumanas, sem assistência mínima, desconsiderando a função da pena 

em proteger a sociedade frente aos atos do criminoso.   

A reintegração social do apenado precisa estar sempre no enfoque do 

sistema prisional, pois reinserir o indivíduo no livre convívio com os demais, bem 

como no mercado de trabalho e, ainda, prevenir sua reincidência, são os 

fundamentos que fazem justificar-se o porquê de punir alguém, isto é, há uma 

contrapartida social para que haja justiça e, também, dignidade e responsabilidade.  

Para que essa reintegração social seja possível, é necessário que se busque 

cada vez maiores e mais eficazes métodos de estudo, análises, projeções e 

implementações de políticas públicas, todos capazes de entender e compreender os 

porquês do indivíduo ser levado ao crime e como recuperá-lo, diante destes critérios.  

Não basta que o criminoso vire estatística. É preciso estudá-lo, para que o 

Estado possa protegê-lo enquanto indivíduo digno e proteger os demais daqueles 

crimes e das causas que o levam a praticá-los. Sejam fatores externos como de 

estrutura familiar, oportunidades no mercado de trabalho, educação, contexto de 

periferia e “mundo do crime”, sejam internos, como estudos da mente, da 

personalidade, das patologias, entre outros.  

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê a 
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responsabilidade do Estado perante todos os cidadãos, de modo que seus direitos e 

deveres fundamentais são assegurados, considerando no caput do seu artigo 5º a 

“inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”. Ainda, os direitos sociais são previstos a todos os cidadãos, conforme 

expressamente determina o artigo 6º da Constituição Federal (1988): 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição.   

 

 Ademais, a Lei de Execução Penal n° 7.210 de 1984 (LEP) confere à 

população prisional condições básicas de existência, já no artigo 1º “A execução 

penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e 

proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado.” Portanto, reforçando a importância da preservação de seus direitos e do 

fornecimento de meios para a reintegração social. Todavia, estes direitos precisam 

tornar-se materiais, saindo da esfera da formalidade e do positivismo, somente.  

As garantias de assistência material são basilares para que a dignidade do 

indivíduo seja de fato considerada e respeitada. Leia-se, ao menos, condições 

básicas de higiene, alimentação, vestuário, saúde em caráter curativo, preventivo, 

farmacêutico, odontológico, entre outros serviços, incluindo acesso ao judiciário e a 

assistência jurídica individualizada. Também, a assistência deve se estender ao 

âmbito educacional, incluindo instrução escolar e formação profissional que, 

posteriormente, agrega à sua adaptação social que, da mesma forma, deve contar 

com assistência estatal (MIRABETE, 2015, p. 249).  

Para tanto, não basta que se defina o crime e a pena adequada a ele, mas 

sim se produza análise da conduta deste criminoso, estratégias de intervenção 

social e ordem prisional. Assim, é preciso conhecer o indivíduo (como pessoa), seu 

comportamento delitivo e motivos que levou o mesmo a agir de maneira criminosa, 

de modo que não apenas reabilite, mas principalmente reintegre este na sociedade. 

Evitando, deste modo, que o mesmo precise subsistir por meio da criminalidade, 

tendo viabilizados meios justos, corretos e em harmonia para com a comunidade na 

qual está inserido, sob um ordenamento jurídico eficaz e que o considera como 

digno de uma “segunda chance” (SÁ, 2007). 
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Nesse sentido, importante ressaltar que o apenado deve somente cumprir a 

pena já prevista pelo direito formal, como maneira de repreensão pelo delito e 

manutenção da ordem social. Deste modo, caso não haja o fornecimento de todas 

as condições básicas as quais tem direito, enquanto pessoa com dignidade humana, 

a penalização extrapola a prevista e o sentencia a marginalização definitiva.   

 

“o Estado usa a pena, ou o direito penal, como instrumento de controle 
social para regular e tornar harmônica a relação dos homens em 
comunidade, certo ser ela, tanto sob a ótica da moral ou social, a mais 
relevante das reações jurídicas.” (CIPRIANI, 2005, p.51). 
 

Ainda, a pena é aplicada como forma de controle da harmonia social, de 

maneira que não se faça “justiça com as próprias mãos”, pois há um autoridade 

estatal que deve ser capaz de solucionar, de maneira proporcional, e por meios de 

culpabilização e ressocialização, dentro da medida do possível, aquele dano 

causado pelo crime cometido, conforme leciona Boschi (2013, p. 91):  

 

“O Estado precisa utilitariamente aplicar a pena para que o ofendido e as 
outras pessoas da comunidade não tenham que fazê-lo e, satisfeitos, sintam-
se confiantes na ação de direito e das instituições de controle social que têm 
por função fazê-lo incidir nas situações concretas”. 

 
 

Assim, o cerne da problemática está no fato de que, atualmente, o direito 

penal aplicado no Brasil busca somente resolver o problema a partir dos efeitos, de 

maneira que as causas seguem intocadas. E é neste ponto que a criminologia clínica 

aparece como parte de um estudo, maior e mais amplo de criminologia, capaz de 

compreender os porquês e, a partir deste, buscar soluções. Segundo Boschi (2013, 

p.100) “A ideia de ressocialização está associada à existência de um programa 

prévio, de aceitação e de funcionários estatais com qualificação necessária para o 

tratamento, ou seja, para o desenvolvimento de ações ressocializadoras”.  

A reabilitação é também da natureza da pena, pois, se desconsiderá-la, de 

nada adianta punir um criminoso com uma pena de maior ou menor duração, pois 

inseri-lo  no sistema prisional será sinônimo de sentencia-lo à marginalização social 

perpétua, sem acesso ao mercado de trabalho, sem condições de novamente fazer 

parte, verdadeiramente, do meio social do qual foi privado. Para Nucci (2014, p. 

697), reabilitação “É a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de 

determinados direitos, que foram atingidos pela condenação.” A restauração da 

dignidade social e da possibilidade de exercer seus direitos e cumprir seus deveres, 
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sacrificados pela condenação, é basilar.  

Para viabilizar tal reabilitação, inúmeras políticas públicas devem ser 

executadas. Além da oferta de condições básicas para os apenados, a 

reorganização da estrutura é essencial, diante da falta de espaço para o número de 

criminosos hoje encarcerados e, sobretudo, na revisão da proporcionalidade entre o 

crime cometido e a privação determinada.  

Ainda, menores ações podem ser de valia imensurável para aqueles que 

encontram-se no cárcere, tais como acesso à leitura por meio de biblioteca, 

possibilidade de recorrer ás crenças religiosas por meio de capela, contato com 

debates sociais e/ou motivacionais por meio de palestras, alinhamento físico diante 

de atividades variadas, projetos com trabalhos manuais, e mais, como teatro, coral, 

etc. 

Ademais, fornecendo assistência ao egresso, como prevê a LEP, em seu 

artigo 25: 

 

Art. 25. A assistência ao egresso consiste: 
I - na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade; 
II - na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em 
estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses. 

 

Porém, a realidade do sistema prisional brasileiro na atualidade, nada tem a 

ver com toda a assistência supracitada, ainda que direito de todos aqueles enquanto 

encarcerados e, sobretudo, enquanto humanos. Diante das já conhecidas condições 

subumanas em que vivem hoje os apenados no Brasil, o índice de retorno é de 42%, 

conforme aponta recente pesquisa do Departamento de Pesquisas Judiciárias do 

Conselho Nacional de Justiça (CONJUR, 2020).  

Portanto, as instituições penitenciárias brasileiras não cumprem com o papel 

de reintegração social do indivíduo, de modo que quase a metade daqueles que 

fizeram parte do sistema, voltam a integrá-lo, ao invés de conseguirem inserir-se no 

sistema social do qual anteriormente foram privados. Tal porcentagem considerando 

todos aqueles que hoje, apesar de criminosos, ainda não foram aprisionados, por 

diferentes falhas na obtenção da prisão destes. Está-se, deste modo, diante do 

resultado de fracasso do sistema penitenciário vigente. 

Apesar da sociedade contemporânea, diante de acesso de (ainda que 

demasiadas e por tantas vezes inverídicas) informações, aclamar, em sua maioria, 

por medidas de penalização mais severas, de forma a apoiar maiores tempos e 
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menores condições, é preciso atentar-se ao que verdadeiramente estes feitos 

significam ao corpo social, criando um modelo de comunidade carcerária caótico, 

conforme reforça Baratta (2002, p. 183): 

 

As características deste modelo [...] podem ser resumidas no fato de que os 
institutos de detenção produzem efeitos contrários à reeducação e 
reinserção do condenado, e favoráveis a sua estável inserção na população 
criminosa.  

 

Tais condutas somente diminuem os indivíduos, os desconsiderando 

enquanto pessoas e dignos de condições de existência, gerando um “looping” de 

problemas sociais, quais sejam, entre outros, além dos gastos públicos com a 

estrutura, a insalubridade perigosa à todos os envolvidos, o aumento da 

criminalidade dentro e fora do cárcere, a autonomia das próprias “leis da 

criminalidade”, a sensação de insegurança e, consequentemente, de impunidade, o 

descrédito no humano e o desenvolvimento de mais gerações desamparadas, sem 

estrutura e sem alternativas senão, novamente, a criminalidade.  

Portanto, a função da pena precisa ser cumprida de forma que, depois de 

punir e reprimir a conduta, dando ao Estado o devido poder de fazê-lo para que haja 

manutenção da ordem social, possa haver adequada reintegração social do 

apenado. Para tanto, além das condições básicas e assistência constante, durante e 

depois do encarceramento, é preciso entender os porquês de os indivíduos 

chegarem ao crime, de forma que se possa auxiliá-lo com mais eficiência para a 

reintegração social e, ainda, prestar assistência antes de adentrarem na 

criminalidade, agindo de forma preventiva.  

 

2 A CRIMINOLOGIA CLÍNICA E A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A 

PERSONALIDADE DO INDIVÍDUO E O CRIME POR ELE COMETIDO 

 

A vida carcerária coloca todos os apenados em uma massa única, e por 

tempo indeterminado para muitos, o que lhes acarreta uma verdadeira 

desorganização da personalidade. Há décadas se tem analisado, por meio de 

inúmeros estudos e literaturas, a realidade carcerária nos seus aspectos 

sociológicos, organizativos e psicológicos (BARATTA, 2002, p. 183). Aquele que se 

torna parte do sistema prisional perde parte de sua identidade, tem sua realidade 
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intensamente modificada, seus direitos suprimidos, submetido a um convívio 

violento, dotado de sentimentos de inferioridade e regressão. 

Considerar, entre outros, os efeitos psicológicos da perda de perspectiva, 

conhecimento e experiências valiosas e funcionais é ter um olhar de compreensão 

mais profundo e adequado para determinar, quais os métodos eficazes para 

reintegração social do apenado.  

Inclusive os sentimentos de dependência, busca de proteção e projeção da 

culpa no outro, comumente gerados nos apenados, modificam sua forma de 

enxergar o mundo exterior e, sobretudo, de reagir a ele. Ainda, considerando a 

“escola” própria do sistema carcerário, produzido pelos detentos, diante de métodos 

de “doutrinação” e, por muitas vezes, ainda que em desacordo com os princípios de 

um apenado, aliança imposta por meio de ameaça e “troca de favores”, criando-se 

um microcosmo que reproduz e intensifica as problemáticas de criminalidade e 

organização desta no sistema social. É preciso reavaliar o modo como o poder 

punitivo é exercido (FOUCAULT, 2011).  

Portanto, busca-se a ideia de que, apesar de, ainda hoje, dotado de 

preconceito e discriminação, há um caminho a ser trilhado para que haja um 

reencontro entre o apenado e a sociedade a qual desrespeitou e, por ela, através do 

Estado, foi punido. O reencontro, portanto, é utilizado como base para o termo de 

reintegração social, pois considera que além do preso ter de se reintegrar, a 

sociedade também tem contrapartida para que possa recebê-lo e prepará-lo para tal 

(BARATTA, 2002). A troca, a dialética e a interação são diferenciais nesta 

ressocialização sem limitações, condicionamentos ou traumas, pelo contrário, de 

forma digna e ativa. 

 

A “comunidade carcerária” e a “subcultura” dos modernos institutos de 
detenção se apresentam à luz destas investigações como dominadas por 
fatores que, atpe agora, em balanço realístico, têm tornado vã toda tentativa 
de realizar tarefas de socialização e de reinserção através destas 
instituições. (BARATTA, 2002, p. 183). 

 

Assim, o presente estudo aborda o sistema prisional brasileiro sob a ótica da 

criminologia clínica, baseando-se nas lições de análise do ordenamento jurídico 

brasileiro trazidas pelo doutrinador Alvino Augusto de Sá e Julio Fabbrini Mirabete, 

os quais sublinham o comportamento do ordenamento social como um todo, ao 

estipular as medidas punitivas, produzindo um estudo amplo sobre a influência da 
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criminologia clínica neste momento. 

Etimologicamente, criminologia vem do latim crimino (crime) e do grego logos 

(estudo, tratado), portanto, consiste no “estudo do crime”. Segundo Penteado Filho 

(2012 p. 19) a palavra foi pela “primeira vez usada em 1883, por Paul Topinard e 

aplicada internacionalmente por Raffaele Garófalo, em seu livro Criminologia, no ano 

de 1885”, podendo ser conceituada como “a ciência do “ser”, empírica, na medida 

em que seu objeto (crime, criminoso, vítima e controle social) é visível no mundo real 

e não no mundo dos valores, como ocorre com o direito, que é uma ciência do 

“dever-se”, portanto normativa e valorativa”  

A criminologia analisa o criminoso, isto é, consiste em uma linha de estudo 

científico responsável por abordar o comportamento do indivíduo que comete crime, 

considerando diferentes aspectos para ser capaz de responder quais as razões da 

criminalidade e, diante delas, quais são os desdobramentos e soluções possíveis 

(SÁ, 2007, p. 27), analisando aspectos envolvidos na personalidade do indivíduo, 

para melhor analisar  a relação de causa e efeito entre esta e o crime por ele 

cometido, sendo estes aspectos internos, externos e outros. 

Deste modo, os fenômenos e as causas da criminalidade, com enfoque na 

personalidade do delinquente e sua conduta delituosa são os objetos de pesquisa 

desta criminologia, considerando constantemente qual a melhor maneira de 

ressocializar este indivíduo. Compreender o crime enquanto fenômeno social e a 

ressocialização como uma das maneiras de minorá-lo (MIRABETE, 2015). 

O crime é visto, sob a ótica da criminologia, como um fenômeno comunitário, 

isto é, uma problemática mais ampla do que o ato em si e sua pena correspondente, 

englobando outras perspectivas além da jurídica, como a social, científica e 

psicológica, de forma que não pode resumir-se à um conceito jurídico-penal 

(PENTEADO FILHO, 2012, p.21) 

Assim, as variadas escolas de criminologia surgem para sistematizar os 

conceitos de crime, as características dele, a forma como se dissemina na 

sociedade e, portanto, buscar respostas para diminuir sua incidência e recolocar o 

indivíduo delinquente no seio social, em conformidade com os deveres sociais e, 

ainda, com condições de usufruir dos seus direitos que, na maioria das vezes, são 

definitivamente suprimidos no sistema prisional.  

A criminologia clínica consiste “na aplicação dos conhecimentos teóricos 

daquela para o tratamento dos criminosos” (PENTEADO FILHO, 2012, p. 25) e se 
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distingue da criminologia criminal, científica, aplicada, acadêmica, analítica e 

crítica/radical sobretudo, pois amplifica o olhar sob o indivíduo, aplicando exames e 

realizando perícias capazes de apontar quais são as descrições psicológicas 

daquele indivíduo, por vezes essenciais inclusive para determinar a sentença.  

Fundamentada em densa interdisciplinaridade, visto que considera 

diferentes aspectos e com enfoques sociológicos, psicológicos, psiquiátricos, 

econômicos, jurídicos, culturais, entre outros, a criminologia como um todo é a união 

das correntes para que, interrelacionadas, possam buscar respostas sociais 

eficazes.  

Ainda, é por meio dela que novas óticas sob o reintegração social são 

possíveis, tais como a relação de causa e efeito, além do indivíduo e seu crime, 

como dele com a sociedade, haja visto que a balança da “compensação” imposta 

pela pena, e vista como “solução” pelo ordenamento jurídico, não bastam, conforme 

explica Alvino de Sá (2017, p.65-66): 

 

O crime é concebido e tratado pelo Estado e pelo sistema, não 
propriamente como uma ofensa à vítima, mas como uma infração à norma 
penal, passando a ser uma dívida perante o Estado. Com isso, ele foi 
neutralizado de seu real caráter de dramaticidade, ou seja, do conflito 
inerente ao mesmo. Cumprida a pena, considera-se que o condenado 
pagou sua dívida perante a justiça e o Estado. Entretanto, o mero 
pagamento dessa dívida ou o mero cumprimento da pena privativa de 
liberdade nada têm a ver com a resolução do conflito entre o condenado e a 
vítima, ou, melhor dizendo, entre o condenado e a sociedade.  
 

Ademais, resultam no efeito contrário, pois tem caráter fortemente negativo, 

violento e diante de uma relação de poder que tem um claro dominante, somente 

mantendo e agravando os conflitos, os quais se busca  

 
Aliás, a pena privativa de liberdade não só em nada contribui para a 
resolução do conflito como, pelo contrário, dado seu caráter repressivo, de 
exercício legitimado do domínio do poder, dado seu caráter de degradação, 
deterioração e de despersonalização do condenado, fatalmente contribui 
para a atualização do conflito fundamental e agravamento dos conflitos 
atuais.  
 

Também, a criminologia clínica vale-se de conceitos, métodos e “princípios 

médico-psicológicos (e sociofamiliares)” para, conforme preceitua Penteado Filho 

(2012, p. 123): 

[...] investigar a dinâmica de sua conduta criminosa, sua personalidade, seu 
“estado perigoso” (diagnóstico) e suas perspectivas de desdobramentos 
futuros (prognóstico) para, assim, propor estratégias de intervenção, com 
vistas à superação ou contenção de uma possível tendência criminal e a 
evitar a reincidência (tratamento). 
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 Considera-se, portanto, o indivíduo e seu meio e contexto como enfoque, 

buscando a causa nos multifatores internos e externos, reconhecendo o continuum 

da delinquência e não delinquência e objetivando a reabilitação e reintegração 

social, conforme Penteado Filho e diante de constante interatividade no estudo da 

personalidade. (2012, p. 124). 

 Ressalta-se que há diferente entendimentos, correlacionados, quanto ao 

conceito de personalidade, sendo, em suma, a “síntese de todos os elementos que 

concorrem para a conformação mental de uma pessoa, de modo a lhe conferir 

fisionomia própria” (PENTEADO FILHO, 2012, p. 125), considerando que o homem, 

por condição humana, já é corrompido por outro homem, seguindo entendimentos de 

Rousseau. Da mesma forma, compreendendo que há uma constituição biotipológica, 

isto é, o diferencial da genética como influência no temperamento e relações 

daquele indivíduo com a sociedade.  

 Portanto, tendo de considerar não somente um elemento, seja ele condição 

natural, genética ou de meio ambiente, mas o homem como reflexo de um conjunto 

de sistemas, tais como afetivo, cognitivo, vivencial, político, expressivo, 

psicossensorial e neuropsicológico. 

 Assim, entre as técnicas utilizadas para compreender o sujeito, há 

procedimentos como o exame criminológico, que se subdivide em “exame 

morfológico, exame funcional, exame psicológico, exame psiquiátrico, exame moral, 

exame social e exame histórico”. Enquanto o primeiro faz a análise somática, 

medidas e proporções do corpo humano; o segundo é responsável por realizar 

análise clínica, neurológica  e eletroencefalográfica; já o terceiro traça um perfil 

psicológico, analisando o nível mental do criminoso, caracteres de personalidade e 

grau de agressividade; o quarto, por sua vez, faz diagnose de doenças mentais, por 

meio dos fatores psicoevolutivos e jurídico-penais; o quinto faz análise ética do 

ensino-aprendizagem; ainda, o sexto é capaz de analisar a condições de vida e meio 

social e; por fim, o último se detém em reconstruir a interação família vivida 

(PENTEADO FILHO, p.161).  

Na criminologia clínica, a saúde mental do sujeito, o apoio familiar, sua 

relação com o ordenamento social e sua adaptação às normas e ao contrassenso de 

seus interesses com os demais, são fatores importantes de observação. Por meio 

dela obtêm-se conclusões importantíssimas para ressignificar e revisar a estipulação 
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de penas, como por exemplo, o fato de que as tendências de delinquência podem, 

inclusive, serem reforçadas pela privação, indo de encontro com as ideias 

ressocializadoras de pena. (WINNICOTT, 2015, p. 72-121).  

Portanto, ao estudar o indivíduo para melhor orientá-lo, prioriza-se a ordem 

social e conclui-se quais são as políticas de fato eficientes para reintegração social, 

como interesse também da sociedade:  

 

[...] a pena privativa de liberdade acarreta um grande desserviço também à 
sociedade, na medida em que, pela natureza mesma dos “serviços” que ela 
lhe presta, ela colabora para que a sociedade se aliene em relação aos 
seus próprios conflitos e tenha dificuldade de entrar em contato com eles 
[...] (SÁ, 2017, p.162) 
 

Ademais, a visão do legislador e do jurídico, ao aplicar a pena, precisa 

nortear a humanização da pena, o que é facilitado diante das apurações feitas pelo 

estudo clínico com as especificidades do sistema penitenciário brasileiro e a relação 

de causa e efeito entre a personalidade do indivíduo e o crime por ele cometido. 

A violência, muito presente no mundo da criminalidade, seja nos atos dos 

criminosos, no interior dos presídios pelo convívio dos apenados, na frieza do 

tratamento fornecido durante a penalização, na falta de condições dignas de 

subsistência (que reproduzem violência velada), gera somente um resultado: mais 

violência. 

Portanto, é inadmissível que um sistema prisional que busca a reintegração 

social se utilize de meios violentos para tal: 

 

[...] as razões da violência costumam estar na própria violência. Os filhos 
dos homens, diante da violência das interdições aos seus anseios, 
enveredam pelos descaminhos e, não sabendo exatamente o que fazem, 
cometem a violência, seja a primaria ou sejam as secundárias. Quanto as 
perspectivas da violência, dependendo do quanto os filhos dos homens 
sejam capazes de pensar e de saber o que fazem, elas serão ou o 
acirramento da violência, ou um aprofundamento na consciência sobre a 
mesma e na capacidade de administrá-la, por meio de paz e reconciliação 
(SÁ, 2017, p.56). 
 

Diante do estudo dos porquês, possibilitados, mas sobretudo verificados pela 

criminologia clínica, diante da análise dos apenados, o meio ambiente no qual 

estava inserido antes do ato criminoso, a forma de estrutura familiar pela qual é 

contemplado, os fatores genéticos que comporta, entende-se que o apenado por 

vezes sequer entende a magnitude de seu ato, tampouco como ele verdadeiramente 

é julgado pelo ordenamento jurídico e o quanto tem de interferência social, isto é, 
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encontra-se em completa alienação, sob submissão de aplicadores que, tampouco, 

entendem o sistema. 

Os filhos dos homens não sabem exatamente o que fazem. Se é assim, 
muito menos saberão tirar proveito das punições severas por seus crimes, 
mesmo porque quem as impões, também não sabe exatamente o que está 
fazendo (SÁ, 2017, p.56). 
 

Diante da consciência de que a pura conciliação, pautada somente no 

diálogo e sem a aplicação de penas mais severas seria uma utopia, gerando a justa 

sensação de impunidade e, sobretudo com a dificuldade de educação e 

conscientização de sua importância na realidade social brasileira, provável aumento 

significativo da criminalidade. Todavia, entende-se que o foco principal da resposta 

estatal, para viabilizar reintegração, não pode ser a penalização em si, mas sim o 

fazer o criminoso compreender seu ato, consequências e a punição proporcional, 

que será aplicada em um ambiente que não o retire a dignidade e tampouco a 

possibilidade de voltar ao convívio social. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, é correto afirmar que a criminologia clínica 

contribui para a transformação do contexto atual de sistema prisional brasileiro e 

visão de reintegração do apenado, pois a consideração desta ciência e sua 

aplicabilidade pode ser capaz de ressignificar o olhar dado ao apenado, em 

conformidade com o que dispõe o ordenamento jurídico, de modo que o direito 

deixa de ser somente formal e, ainda que parcialmente e pendente de inúmeras 

políticas públicas, passa a aproximar-se mais do direito material.  

Além dos necessários, urgentes e quase famigerados apontamentos para  

mudanças no quadro social atual, sobretudo no sistema com que hoje faz-se o 

encarceramento, incluindo a revisão de proporcionalidade entre crime e pena, a 

criminologia clínica é um ponto de esperança que, por meio de análise e ciência, 

pode trazer resultado ao social. 

Entender as causas do crime e colocar a figura do criminoso como centro, 

deixando de considerá-lo como menos importante ou reduzido a uma punição, e 

sim entendê-lo como pessoa, como personalidade que, por diferentes questões, 

encontra-se ligada ao crime, e não somente número para, assim, tratá-lo. 

Também, para tratar aqueles que podem vir ao sistema prisional e que, por meio 
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deste, terão como não o fazer. 

Portanto, um agir micro pode transformar uma realidade macro. Visualizar a 

conduta criminal como socialmente desadaptada, que precisa ser compreendida e 

que, por meio das características  de  personalidade  e outras possam, pelo estudo 

da criminologia clínica, trazer diferentes outros porquês da conduta criminosa, e 

sobretudo como reage aquele que é inserido, depois de agir violentamente, em um 

meio repleto de violência, fazendo com que seja mais clara a visualização de 

medidas para melhor reintegração do apenado e, a longo prazo, trazer alternativas 

aos intérpretes  do Direito, para que seja possível não limitar-se somente ao crime 

como fato ilegal, mas como resultado de um conjunto, e passível de uma solução 

para otimizar o cenário atual do sistema prisional brasileiro. 

Desta forma, a mensagem principal trazida pelo trabalho é que há 

mudanças por caminhos mais eficazes, que consideram não somente os aspectos 

já analisados, mas focam nos porquês da criminalidade, buscando ressignificar a 

reintegração social, por meio de aplicação de condições que devolvam à dignidade 

e possam trazer ao Poder público estratégias e métodos de intervenção que não 

somente serão para protocolo, fadadas ao fracasso, mas sim que poderão minorar 

os prejuízos, tanto no que diz respeito ao indivíduo, quanto à sociedade.  
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