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RESUMO 

 

 

O Direito surge das necessidades humanas decorrentes da vida em sociedade, que 
visa garantir condições essenciais ao grupo que a compõe. A prisão é vista como um 
tratamento para delinquente, sua finalidade torna-se ampla, recuperar o criminoso e 
trazê-lo de volta ao convívio social. Porém a situações nas prisões nada contribui para 
sua ressocialização, fazendo-se cada vez mais necessária intervenção psicológica 
para ajudar na readaptação do indivíduo ao convívio social e para compreensão do 
crime e do criminoso. Assim o delinquente, poderá ter uma vida normal, assim que sair 
da penitenciária, mais para isso o Direito deve também entrar em ação. Os dois juntos 
em uma mesma causa, ressocializar o delinquente. 

 

Palavras chaves: Delinquente; Reabilitação; ressocialização; convívio social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 
The law arises human needs arising from life in society, aimed at guaranteeing 

essential conditions that compose the group. Prison is seen as a treatment for 

offenders, its purpose becomes large, recover the criminal and bring him back to social 

life. But the situations in prisons does not contribute to their rehabilitation, becoming 

increasingly necessary psychological intervention to help in the rehabilitation of the 

individual to social life and understanding of the crime and the criminal. So the offender 

may have a normal life, right out of prison, more so the law must also take action. The 

two together in a common cause, re-socialize the offender. 

. 
 
Key words: Delinquent; Rehab;resocialization;social life. 
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INTRODUÇÃO 

 

Antigamente pensava-se que o criminoso já nascia com a marca da 

criminalidade, sendo a delinquência seu único destino. Chegou-se a definir os 

criminosos congênitos, que teria características que os levaria a ser um criminoso em 

potencial. Todavia, com inúmeros estudos, verificou-se que os fatores sociais 

contribuem na trajetória da vida de um indivíduo, colaborando para a inserção ou não 

no mundo da criminalidade. 

A Psicologia Jurídica como um campo de atuação do psicólogo tem-se feito 

presente nas diversas instituições do direito, como no sistema penitenciário e nos 

espaços do poder judiciário.  

A Psicologia Jurídica é uma área específica da Psicologia que surge da inter-

relação com o Direito, tanto no âmbito teórico quanto no prático, a Psicologia vem por 

um lado, procurando compreender o comportamento humano, e o Direito, por outro, 

possuindo um conjunto de preocupações sobre como regular e prever determinados 

tipos de comportamentos, como objetivo de estabelecer um contrato social de 

convivência comunitária. A Psicologia Jurídica surge na tentativa de classificar e 

controlar os indivíduos.  

A principal função dos psicólogos jurídicos era a formulação de laudos periciais 

calcados na realização de diagnóstico e no emprego de testes psicológicos, que 

auxiliavam a instituição judiciária na tomada de decisão. 
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1 PSICOLOGIA E DIREITO PENAL 
 

O Direito Penal é um dos ramos das Ciências Jurídicas mais antigos, mais 

ativos, mais discutidos, e um dos primeiros que vem à mente quando o assunto é 

Direito. Ao longo da história da humanidade a relação da sociedade com a 

delinquência, através do Direito, passou por várias maneiras de interpretá-la, 

combatê-la e administrá-la, por muito tempo sob a influência das religiões e de 

governantes que, em alguns casos, representaram diretamente divindades 

O direito necessita deparar-se com a oposição ao desejável, isto é, a situação 

e, que ocorre exatamente relevante para o Direito que alguém mate alguém, porque 

aí ele pode funcionar e mostrar que funciona. 

Portanto, trata da conduta humana, porém, a norma jurídica não basta para 

inibir asseguradamente os comportamentos indesejáveis. A Psicologia Jurídica 

aplicada ao Direito Penal dividiu-se em vários ramos, devido à complexidade da 

delinquência, e estes se tornaram especializações acadêmicas e profissionais, e 

ocupações formais em vários lugares do mundo, criando novos postos de trabalho e 

novas possibilidades para o Direito e para a vida. 

 
1.1 NOÇÕES DE CRIMINOLOGIA 

 

A criminologia é a ciência moderna, como um modo específico e qualificado de 

conhecimento e uma sistematização do saber de várias disciplinas. A partir da 

experimentação desse saber multidisciplinar surgem teorias (um corpo de conceitos 

sistematizados que permitem conhecer um dado domínio da realidade, ela surgiu na 

segunda metade do século XIX, destacando uma etapa pré-científica e outra cientifica. 

A relevância da criminologia reside no fato de que não existe sociedade sem 

crime. Ela contribui para o crescimento do conhecimento científico com uma 

abordagem adequada do fenômeno criminal. O fato de ser ciência não significa que 

ela esteja alheia a sua função na sociedade. Muito pelo contrário, ela filia-se ao 

princípio de justiça social. 

Os estudos em criminologia se dividem em dois ramos que não são 

independentes, mas sim interdependentes. Temos de um lado a Criminologia 

Clínica (bi antropológica) esta utiliza-se do método individual, (particular, análise de 

casos, biológico, experimental), que envolve a indução. De outro lado vemos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a_social
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Criminologia_Cl%C3%ADnica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Criminologia_Cl%C3%ADnica&action=edit&redlink=1
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a Criminologia Geral (sociológica), esta utiliza-se do método estatístico (de 

grupo, estatístico, sociológico, histórico) que enfatiza o procedimento de dedução. 

No entanto, a criminologia como ciência com campo de atuação delimitado, 

estruturada e sistematizada é um fenômeno novo, com ampla ligação com vários 

ramos do conhecimento humano e que ainda hoje sofre intensas mudanças, vez que 

seu próprio objeto tem cerne e abordagens em diversos aspectos e está muito longe 

de haver um consenso quanto a sua causa e efeito. 

 
 

1.2 AS MODALIDADES DE CRIMES 
 
 

A conduta humana é tipicamente como crime a partir da ilicitude e materialidade 

do fato. Antes, porém, da realização do delito, esta ação percorre um caminho 

subjetivo que vai da leve sugestão interna ou desejo à intenção, decisão e o efetivo 

cometimento, o qual, não encontrado resistências internas e/ ou externas, eclode para 

o social. 

 

1.2.1 Delito doloso 

 

O delito doloso é de fácil justificativa no desequilíbrio emocional: é como se 

fosse uma solução que o psiquismo dá para pôr fim em um conflito. 

É o crime cometido com plena consciência da ilegalidade da conduta praticada, 

visando o resultado ilícito ou assumindo o risco de produzi-lo.  

Desta forma, o dolo pode ser direto, por meio do qual o agente busca a 

realização da conduta típica, ou indireto, no qual ele assume o risco de produzir o 

resultado lesivo, sendo que este divide-se em alternativo, onde existem dois 

resultados previsíveis e o agente não se preocupa em produzir um ou outro, ou 

eventual, no qual o agente assume o risco de produzir um resultado diverso do 

originalmente previsto. 

 

 

 

 
___________________________________ 
FIORELLI, José Osmir. Psicologia Jurid LIica.2ª Ed. São Paulo: Atlas 2010. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Criminologia_Geral&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dedu%C3%A7%C3%A3o
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1.2.2 Delito culposo 

 

Existe três situações que se aplica a classificação de delito culposo: 

A imprudência; A negligência; A imperícia. 

Diferente situação ocorre no crime culposo, pois nesse caso o agente não tem 

a intenção de cometer o crime. Ele deixa de observar um dever de cuidado, por 

imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, o resultado indesejado acaba 

ocorrendo não por vontade do agente, mas por uma falta de atenção deste, que 

poderia ter evitado o ato ilícito. 

Age com imprudência aquele que pratica uma ação sem observar o dever de 

cuidado que seria normal de qualquer pessoa, como por exemplo, dar uma marcha ré 

no carro sem olhar para trás. A negligência é quando o agente deixa acontecer uma 

situação, que se tivesse agido com a devida cautela, não aconteceria, ou seja, por 

descuido ou omissão não tem a atenção necessária e acaba deixando acontecer.  

Ex.: o pai que deixa uma arma em local acessível a uma criança. 

Já a imperícia decorre de erro no exercício da arte, profissão ou ofício, ou seja, 

a pessoa age sem a aptidão e a prática necessária para a realização de determinada 

atividade, como por exemplo, quando um médico no exercício de sua profissão, causa 

dano a um paciente. 

 

1.2.3 Delinquência psicótica 

 
Trata-se da delinquência praticada por “perturbado mental”. Esta pessoa está 

com comprometimento das funções psíquicas e, por isso, no passado foi chamada de 

“alienada”. Entendemos por “delinquência psicótica’ a prática criminosa que se efetiva 

em função de uma perturbação mental qualquer. O indispensável é que ao tempo da 

ação o agente fosse portador de comprometimento das funções psíquicas superiores. 

E o Estado, na pessoa de seus agentes não tem a mínima preocupação com 

os seres humanos, quando acusados da prática de algum delito, surgindo essa 

preocupação apenas, quando o agente é de classe abastada, ou que tenha a sorte de 

ter no defensor um observador atento, além de abnegado defensor 

O mais importante, do ponto de vista criminológico é a particular condição do 

agente ao tempo do fato que lhe é atribuído como crime. É evidente que a causalidade 
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da perturbação seja em termos preponderantes ou desencadeantes interfere no curso 

evolutivo da perturbação considerada. 

 

1.2.4 Delinquência profilática 

 
O agente entende que estará evitando um mal maior e não revela remorso. As 

questões que envolvem a delinquência profilática são de grande complexidade e 

devem ser analisadas com estreita observância dos aspectos sociais e culturais que 

sobre elas exercem influência determinante.  

Um exemplo o abuso sexual, não é tolerado nos presídios, desperta 

sentimentos de repugnância e desejo de vingança para os demais sentenciados, onde 

"castigam" os que cometeram esse crime.  

Esse procedimento funciona como uma expiação de culpa, com a qual os 

sentenciados se redimem, se não perante a sociedade perante os próprios 

psiquismos. 

 

1.2.5 Delinquência ocasional 

 
Fala-se em ocasional o delito praticado por agente até então socialmente 

ajustado e obediente à lei, que só chegou a uma ação antissocial respondendo a uma 

forte solicitação externa, é importante prestar atenção na via da delinquência 

ocasional, por que se torna uma porta para comportamentos delituosos persistentes 

e evolutivos. 
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2 FATORES SOCIAIS 
 
 

O sociólogo Emile Durkheim (1858-1917) define fato social como os agentes 

reais ou o conjunto de maneiras que estão no centro focal de uma sociedade. 

São os instrumentos sociais e culturais que definem na vida de um indivíduo as 

maneiras de agir, pensar e sentir. Esses o obrigam a se adaptar às regras da 

sociedade. 

A teoria está no cerne da sociologia funcionalista e estruturalista e podem ser 

normas sociais, valores, convenções e regras. Os fatos sociais existem independente 

da vontade do indivíduo, como explica Durkheim. 

A tese central de Durkheim aponta que o fato social está na percepção do 

indivíduo. De maneira grosseira, ela é condicionada por realidades sociais que 

impõem os limites do comportamento a ser aceito pela sociedade. 

 
2.1 SISTEMA ECONÔMICO 
 
 
O conceito de sistema econômico é, sem dúvidas, de grande complexidade e 

interesse para o ser humano. Entendemos, em termos gerais, que o sistema 

econômico é aquele sistema implantado para regular as diferentes atividades 

econômicas, assim como seu comércio resulta da compra e venda dos produtos 

gerados pelo ser humano ou obtidos pela natureza. O sistema econômico, portanto, 

não se limita exclusivamente com questões econômicas ou comerciais, mas em 

muitos sentidos transcende essas fronteiras para incluir também conceitos sociais, 

políticos e culturais. 

O fator econômico tem grande influência na criminalidade, baixos salários, 

muitas empresas fechando as portas, desempregos e dificuldade e achar colocação 

no mercado de trabalho, nenhum poder aquisitivo. A noção de sistema econômico 

existe desde que apareceram as primeiras sociedades e comunidades humanas. Isto 

ocorre, pois o ser humano é o único ser vivo que conseguiu uma organização ou 

sistematização produtiva com fins de subsistência a curto e longo prazo. 
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2.1.1 Pobreza 

 

Para Luis Flávio Sapori, coordenador do Centro de Pesquisas de Segurança 

Pública da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) é fundamental 

as autoridades observarem três fatores que levam à violência e que não têm relação 

direta com a pobreza. “É preciso desfazer esse senso comum de que combatendo a 

pobreza quase que de maneira imediata será possível reduzir a violência. 

Os fatores que contribuem para o aumento da violência e, consequentemente, 

para a elevação da taxa de homicídios, mencionados na pesquisa de Sapori, são a 

consolidação do tráfico de drogas, principalmente o consumo de drogas, os elevados 

níveis de impunidade e a necessidade de adoção de medidas mais eficientes para 

combater os dois aspectos anteriores. 

 
A influência da pobreza sobre o crime acontece de forma indireta, é bom 

lembrar que a maior parte da criminalidade gerada em meio à pobreza tem como 

vítimas os próprios pobres, que ainda vivem o drama de não ter a quem recorrer, visto 

que, em muitos bairros de baixa renda, a presença da polícia e de serviços de saúde 

é muito menor. Isso é verdadeiro especialmente em relação aos crimes violentos, 

enquanto os crimes contra o patrimônio, guiados muito mais pela oportunidade, 

ocorrem nas regiões mais ricas das cidades, onde há patrimônio para ser subtraído. 

Entre tantas causas da criminalidade, há pelo menos duas que independem de 

outras e, sozinhas, em sociedades ricas ou igualitárias, geram criminalidade, que são 

o sexo e a idade da população. É simples assim: quanto maior for o percentual de 

homens jovens na população, maior será a taxa de criminalidade. 

Sexo e idade são os dois únicos fatores inequivocamente relacionados à 

criminalidade. O censo mais recente mostra que houve um crescimento da população 

de 15 a 24 anos. Se esse grupo diminuir, o crime diminui naturalmente, segundo, 

Claudio Beato, da UFMG. 

 
 

2.1.2 Miséria 
 
 

Miséria é uma pobreza tão extrema que suas vítimas não dispõem 

de dinheiro sequer para adquirir uma quantidade mínima de alimentos e outras coisas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
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essenciais à mera sobrevivência. Os miseráveis em geral não têm moradia fixa e por 

isso estão fora do alcance dos programas de assistência que presumem a existência 

de endereço 

Evidente que apenas uma parte da criminalidade se origina da pobreza. Não 

fosse assim, inexistiriam poderosos e ricos praticando toda a espécie de delitos pelo 

mundo inteiro. Além disso, há toda aquela criminalidade oriunda das doenças mentais 

e das psicopatias; nesta hipótese, por exemplo, se enquadram os assassinos seriais, 

muitas vezes oriundos de famílias bem situadas social e economicamente, alguém 

terá a ousadia de pretender ignorar tudo isto e continuar dizendo que a miséria em 

nada influi na criminalidade? Muitos adolescentes e adultos não suportam aquele 

fardo e explodem. 

 

2.1.3 Civilização, cultura, educação, escola e analfabetismo 

 

Dividem-se as classes sociais desta maneira: classe baixa, classe média e 

classe alta. 

A baixa é aquela que é submetida a vários tipos de carência, cultural e 

econômica.  

A classe média é formada por comerciantes pequenos, operários, e alguns 

outros tipos de profissionais. 

A classe alta é onde se encontra os grandes empresários, como se fosse a 

manipulação das demais classes. 

Não significando que nas classes altas não existem criminosos, existem até os 

dos piores chamados de “colarinho branco”. Verificando os números de indivíduos nos 

presídios, a grande maioria são das classes baixa e média. 

 

2.1.4 Casa 

 
O lar, a casa, onde o indivíduo vive com sua família nem sempre oferece o 

melhor e calmo aconchego; ao contrário, muitas vezes ele é o modelo (protótipo) da 

infância, o lugar despudorado e o exemplo de maldade humana. Dado o número de 

horas que dedicam ao trabalho para a manutenção das necessidades mínimas da 

família, muitos pais “abandonam” o lar, por falta de tempo. Desses lares desfeitos, 

como ocorre com filhos de pais divorciados, grandes são os números de jovens 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moradia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assist%C3%AAncia_social
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autores de atos antissociais. Proliferam as favelas, os cortiços, as taperas, etc. 

Decorrendo a promiscuidade, os valores morais desaparecem, aumentando os 

analfabetos e os subculturas, propiciando o aumento de prostitutas, assaltantes, 

viciados e traficantes de drogas, ladrões, etc. Concorrendo 10 também para o 

agravamento da situação o comprometimento da própria saúde, por estado de 

desnutrição, saneamentos básicos, faltos de higiene, alcoolismo, etc.,  

A casa, o lar, é de onde vem nossos primeiros ensinamentos, na maioria das 

vezes de onde tiramos nossos exemplos. Sendo que em muitas, é um modelo 

totalmente ao contrário.  

Os pais cada dia mais dedicam suas horas ao trabalho, para a manutenção das 

necessidades da família, acabam ficando sem tempo para seus filhos, muitas vezes 

nem participando do seu crescimento, educação. Desses lares, grandes números de 

jovens autores de atos antissociais. 
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3 RESSOCIALIZAÇÃO 
 

A Lei 7210/84, amplamente conhecida como Lei de Execução Penal, disciplina 

que 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. 

É notório que o sistema penitenciário brasileiro apresenta fragilidades para a 

ressocialização do preso. Isso pode ser facilmente constatado pelas estatísticas de 

crimes praticados por reincidentes. Nota-se que as unidades carcerárias apresentam 

fragilidades estruturais que prejudicam “reciclar” àqueles que foram condenados e que 

não conseguem no seu retorno ao convívio social, seguir caminhos opostos ao 

“mundo da criminalidade”. Assim o grande preceito da norma penal acaba não sendo 

concretizado na prática. Mirabete leciona que: 

“A ressocialização não pode ser conseguida numa instituição como a prisão. 

Os centros de execução penal, as penitenciárias, tendem a converter-se num 

microcosmo no qual se reproduzem e se agravam as grandes contradições que 

existem no sistema social exterio. A pena privativa de liberdade não ressocialização, 

ao contrário, estigmatiza o recluso, impedindo sua plena reincorporação ao meio 

social. A prisão não cumpre a sua função ressocializadora. Serve como instrumento 

para a manutenção da estrutura social de dominação. 

A ressocialização se faz através de projetos de política penitenciário que tenha 

como finalidade recuperar os indivíduos apenados para que estes possam, quando 

ganharem liberdade, serem reintegrados ao convívio social. 

Ressocialização, não é nada mais, que uma nova socialização do indivíduo, 

uma nova habituação aos preceitos, costumes e valores da sociedade. O instituto da 

ressocialização se dá, de forma ampla. Quando o cidadão é retirado da sociedade por 

um tempo significativo, o que ocorre quando é condenado e cumpre uma pena restrita 

de liberdade, por praticar delito. 

Segundo Nestor Sampaio Filho: “A teoria da rotulação de criminosos cria um 

processo de estigma para os condenados, funcionando a pena como geradora de 

desigualdades. O sujeito acaba sofrendo reação da família, amigos, conhecidos, 

colegas, o que acarreta a marginalização no trabalho, na escola. Sustenta-se que a 

criminalização primária produz a etiqueta ou rótulo, que por sua vez produz a 

criminalização secundária (reincidência). A etiqueta ou rótulo (materializados em 
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atestado de antecedentes, folha corrida criminal, divulgação de jornais 

sensacionalistas etc.) acaba por impregnar o indivíduo, causando a expectativa social 

de que a conduta venha a ser praticada, perpetuando o comportamento delinquente 

e aproximando os indivíduos rotulados uns dos outros. Uma vez condenado, o 

indivíduo ingressa numa “instituição” (presídio), que gerará um processo 

institucionalizado, com seu afastamento da sociedade, rotinas do cárcere e etc. 

Segundo essa teoria, a criminalidade está vinculada não à conduta em si de 

um agente, ou seja, ela deriva do processo em que atribui esta tal associação 

(estigmatizarão). Assim, não importa se o agente, no final da persecução penal, seja 

absolvido. O “rotulo” de investigado, indiciado e acusado, permanece para sempre. 

Para o cientista social norte-americano Howard Becker, em sua obra “Outsiders 

estudos de sociologia do desvio”, as próprias sociedades tecem tipos de linhas 

comportamentais com a proposta de definir o que é certo ou errado. Segundo ele, o 

desvio não relacionado com o ato em si realizado por determinado agente, e sim a 

própria reação social sobre determinado ato ou comportamento praticado.  

 

3.1 PREVENIR E RESSOCIALIZAR 

 

O sistema carcerário brasileiro passou por diversas alterações até os dias 

atuais, o qual estipula regras, direitos e deveres, princípios embasadores do 

ordenamento, entre outros, onde se trata da vida de um ser humano que cometeu um 

erro, um descumprimento a regra da época e tempo determinado. È importante, que 

não se perca de vista o momento em que o indivíduo perde a liberdade pelo 

cometimento de um crime, o mesmo continua a ter direitos estabelecidos 

mundialmente, como da dignidade da pessoa humana, manutenção dos laços afetivos 

com entes queridos, o que é de grande importância para a ressocialização e 

reconstrução da vida do apenado. 

Na atual situação, os sistemas prisionais não têm conseguido ressocializar 

indivíduo algum. A gigantesca quantidade de presos, em vista das poucas vagas, 

mostra um déficit que o Estado prefere apenas amenizar com algumas condições 

temporárias, que não resolvem o problema, como a Lei nº 12.403, de quatro de maio 

de 2011, que reformulou a prisão em flagrante, convertendo-a obrigatoriamente em 

https://jus.com.br/tudo/sociedades
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preventiva, onde, quando presentes os requisitos é permitida a prisão domiciliar. Tudo 

a fim de diminuir a superlotação dos presídios. 

O objetivo da punição para o homem decorre da prática de ação prevista no   

ordenamento penal como crime, sendo esta punição imposta pelo Estado, na busca 

de proteção de bens jurídicos considerados relevantes, pois a prática de algumas 

atitudes não pode ser aceita na sociedade. Esta devida “punição” têm a liberdade da 

pessoa humana retirada deste indivíduo até que seja cumprida toda a pena 

sentenciada pelo Juiz. 

Homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 

e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. 

  São necessários, muitos fatores para ocorra a ressocialização, devem ser 

preservados a dignidade de qualquer cidadão, associando que a “punição”, 

propriamente prisão não seja uma prática agressiva a estimular mais iniquidade. 

Contudo, o intuito da ressocialização é trazer esta dignidade a pessoa, condições para 

uma autoestima elevada, despertando-lhe desejos de avanços, perspectivas 

profissionais, novos sonhos que no sistema atual estão distantes de despertar. 

Nada se valora na execução da pena se não houver a ressocialização da 

pessoa humana, a integração deste a sua família, ao ambiente de trabalho 

novamente. No processo de execução penal, não pode abster-se que os indivíduos 

que cumprem penas não serão presos eternamente, logo que, na Constituição Federal 

nos direitos e garantias fundamentais do artigo 150. 

Existem vários fatores que influenciam na formação de um delinquente e na 

possibilidade de ele vir a cometer um delito, esses fatores são chamados de fatores 

criminógenos. 

Falar em prevenção de crime, e reeducação para alguém que já cometeu 

algum delito não é fácil, são vários fatores envolvidos, apesar de não justificarem a 

prática de delitos, são apenas fatores que deixam um indivíduo mais vulnerável. 

Prevenir seria eliminar as causas influenciadoras, tendo como principal foco as 

crianças e adolescentes. 

Quanto à recuperação, ainda seria o trabalho de caráter educativo e produtivo. 
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3.2 RESSOCIALIZAR PARA NÃO REINCIDIR 

 

O sistema penitenciário não é uma contingência da atualidade e sim um 

seguimento de um fruto de um logo processo histórico impermeado pelo escravismo 

do período colonial, mas que se agrava com a falência gerencial. 

O desrespeito com o preso, não atinge apenas seus direitos agridem a sua 

própria condição de ser humano. 

O grande índice de reincidência é uma prova de que a prisão não serve para 

ressocializar. Muitos ex-dententos, voltaram a praticar condutas criminosas, e muitas 

vezes as mesmas pelas quais foram condenados anteriormente, chegamos à 

conclusão de que a pena restritiva de liberdade não é eficaz para ressocializar. O 

resultado é o retorno do ex-presidiário à cadeia, com os gravames decorrentes da 

reincidência. 

Além da função de punir o delinquente pela prática do crime por ele realizado 

vem o nosso ordenamento falar da reintegração do mesmo. Entende-se a prática da 

ressocialização como uma necessidade de promover ao apenado as condições de ele 

se reestruturar a fim de que ao voltar à sociedade não mais torne a delinquir. 

A execução penal deve objetivar a integração social do condenado ou do 

internado, já que adotada a teoria mista ou eclética, segundo o qual a natureza 

retributiva da pena não busca apenas a prevenção, mas também a humanização. 

Objetiva-se, por meio da execução, punir e humanizar. 

Através do citado percebe-se, que não se tem como afastar a punição da 

humanização, pois se encontram como formas que se complementam e trazem efetiva 

melhora no quadro individual dos apenados. 

A ressocialização vem no intuito de trazer a dignidade, resgatar a autoestima 

do detento, trazer aconselhamento e condições para um amadurecimento pessoal, 

além de lançar e efetivar projetos que tragam proveito profissional, entre outras formas 

de incentivo e com ela os direitos básicos do preso aos poucos vão sendo priorizados. 

Afirma a Declaração Universal dos Direitos do Homem em seu artigo 1º: “Todos 

os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.”. 

De acordo com o vemos em tal declaração é importante destacar que o 

apenado cometeu um erro, deve arcar com suas consequências, mas não pode ser 

esquecido que enquanto ser humano deve ser tratado com humanidade e com 
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condições para que voltando à sociedade não volte à vida que tinha, a vida de 

criminalidade. 

 

3.3 RECUPERAR PARA O CONVÍVIO SOCIAL 

 

A ressocialização tem como objetivo a humanização do detento, focalizando a 

pessoa que delinquiu como centro da reflexão científica. 

Dando-os novas oportunidades no convívio com a sociedade, mostrando que 

eles têm capacidade se seguir em bom caminho. 

Sem a transformação da sociedade, não poderemos vislumbrar qualquer tipo 

de reabilitação de pessoa que cometeu delito. 

Não devemos pensar que a ressocialização é apenas um trabalho penitenciário, 

ele apenas pode contribuir com algumas funções que o Estado deixou de fazer, 

contribuindo para cometer delitos, onde o trabalho poderia se constituir como 

instrumento de reinserção social. 

Coloca-se o trabalho como um fator determinante de segurança, estabilidade, 

de estruturação individual e social, fato determinante para inclusão. Na penitenciaria, 

pode-se ter um espaço de redescoberta de ser potencial como ser humano. 
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4 A PSICOLOGIA 

 

 

Bock, Furtado e Teixeira (1999, p. 21) afirmam que a Psicologia, por ser uma 

ciência nova, não teve tempo ainda de apresentar teorias acabadas e definitivas, que 

permitam determinar com maior precisão seu objeto de estudo. Disso resulta a 

diversidade de objetos da Psicologia: o comportamento, o inconsciente, a 

personalidade, a identidade, entre outros. Os autores ainda destacam as diferentes 

concepções de homem adotadas pelas teorias psicológicas outro contributo para o 

surgimento da diversidade de objeto da Psicologia. 

Quando falamos em crise na Psicologia, não podemos esquecer que desde o 

seu nascimento como ciência independente, a Psicologia, ao lado de outras ciências 

humanas, vive uma crise permanente. Figueiredo (1991) considera que a crise da 

Psicologia se deve a extraordinária diversidade de posturas metodológicas e teóricas 

em irredutível e interminável oposição. 

O Direito trata da conduta humana, porém, a norma jurídica não basta para 

inibir, asseguradamente, os comportamentos indesejáveis. Na busca desse objetivo, 

atua em um campo de interseção com as ciências humanas e de saúde, cujos objetos 

também focalizam o comportamento humano. Até os dias atuais, uma inquietude que 

move estudiosos, de diversas áreas do saber, a buscar uma explicação para o 

comportamento criminoso. 

A convergência entre psicologia e direito sobressai se para tentar conjugar as 

teorias psicológicas com as determinações legais, resvalando no fato de que estas 

últimas são determinadas pela ética social. 

 

4.1 A IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Segundo Urra (1993), compreendendo a intervenção e o assessoramento nos 

comportamentos humanos e o estudo sobre estes que têm lugar em ambientes 

diretamente ligados ao âmbito legal, a Psicologia jurídica engloba a Psicologia forense 

e a Psicologia criminológica. Assim, desde 1792, pareceres psicológicos já eram 

requeridos nos tribunais dos Estados Unidos, sendo que, na Europa, a Psicologia 

jurídica passou a ser mais conhecida após os aportes psiquiátricos de Lombroso, na 

Itália, em 1876, e de Kestschmer, na Alemanha, em 1955. Só recentemente ela foi 

institucionalizada, primeiramente nos Estados Unidos (anos 1970) e depois na 
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Espanha (anos 1980). Nesse sentido, a Psicologia jurídica toma a figura de uma 

psicologia aplicada ao melhor exercício do Direito. Sob esse propósito, o trabalho 

conjugado de juristas, assistentes sociais, magistrados e psicólogos vem sendo 

executado, mormente, nas seguintes frentes: análise dos testemunhos; exames de 

evidências delitivas; análise do grau de veracidade das confissões; compreensão 

psicossocial do delito (desvendar as motivações para praticá-lo); orientação psíquica 

e moral do infrator; análise das melhores medidas profiláticas do ponto de vista 

sociocultural e psicológico aos diversos perfis de delinquência; atuação preventiva a 

fim de evitar a reincidência; apoio e tratamento psicológico das vítimas de delitos. 

A Psicologia Jurídica apareceu para ajudar as áreas destinadas às práticas 

jurídicas. Essa particularidade tem exigências específicas, que são colocadas pelo 

Direito. A psicologia tem um compromisso com a pessoa. São as intersecções que 

existem e que mistura e completa essa relação, entre o Direito e a Psicologia. 

A pessoa de direito do âmbito jurídico é a mesma de desejo do campo 

psicológico e eles não estão diferenciados. 

A Psicologia, inseriu-se no Direito para mostrar uma natureza subjetiva, o lado 

mais sensível da pessoa, para mostrar que aquela pessoa agressora ou vitima tem 

sentimento, como qualquer outro ser humano, que precisa ser visto como um ser 

completo e não somente pelo ato que cometeu. 

O Direito e a Psicologia estudam as relações entre indivíduos e buscam 

compreender situações individuais, que se mostram sem qualquer equilíbrio. O 

objetivo do Direito e psicológico é estudar a personalidade, interação social (FIORELLI, 

Atlas 2010) 

A Psicologia Jurídica está descrita na Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO) e tem alguns outros nomes pelos quais pode ser conhecida. 

A Psicologia Jurídica fundamenta-se no percurso histórico de um conjunto de 

intervenções especializadas no âmbito das necessidades do Estado de Direito, por 

meio da aplicação de determinados princípios psicológicos e métodos periciais na 

investigação de depoimentos, avaliação de perfis e processos psicopatológicos e, 

progressivamente, na leitura de fenômenos psicológicos instalados ou manifestados 

no âmbito das relações das pessoas com a Justiça e com as instituições judiciárias9. 

O psicólogo que for atuar nesse marco teórico deve possuir conhecimentos não 

apenas da área psicológica que está investigando, mas, também, do sistema jurídico 

em que vai operar10. 
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Deve também familiarizar-se com os termos empregados na área jurídica, pois 

será constantemente interpelado sob o ponto de vista legal, o que poderá acarretar 

inúmeras dificuldades no entendimento dos questionamentos jurídicos e por 

consequência na definição dos objetivos de seu trabalho. As atividades que os 

psicólogos jurídicos desenvolvem devem ser repensadas e aprimoradas 

cotidianamente, visto que existe a necessidade de acompanhar as constantes 

mudanças que ocorrem na sociedade, especialmente no campo dos contratos, dos 

conflitos sociais e de valores. 

É evidente que o papel da psicologia no acompanhamento deste sujeito 

marginalizado socialmente, para evitar o surgimento de qualquer quadro clínico de 

ordem psíquica e para tratar os que adquiriram, tornando suas vidas mais normais 

possíveis, dentro de uma estabilidade, para que a tentativa de ressocialização se 

efetive da forma mais natural que possa ser. 

4.2 PSICOLOGIA CLÍNICA NA INCLUSÃO SOCIAL 

A expressão Psicologia Clínica foi usada pela primeira vez em 1896, por Witmer 

ao se referir a procedimentos de avaliação empregados com crianças retardadas e 

fisicamente deficientes. É, portanto, no século XIX que ocorre a gestação do espaço 

psicológico, como menciona Figueiredo (1995). 

Quanto mais o sistema se fecha e não aceita mudanças, mais ele endurece a 

lógica, parecendo inatacável, inquebrável. Resistindo assim a mudanças que atinjam 

a estrutura, que seria essencialmente punitiva. Se entender que a finalidade do direito 

criminal não é punir nem excluir, mais contribuir para a paz e convivência social. As 

pessoas que cometeram crimes também fazem parte da sociedade, tendo os mesmos 

direitos. Lembrando que, quando o indivíduo traz risco a sociedade, o sistema punitivo 

deve adotar medidas de contensão apropriadas. 

A psicologia clínica tem como objetivo contribuir para a consecução de meta de 

inclusão social desse indivíduo. 

 

4.2.1 A missão de psicologia clínica 

 

Pesquisas realizadas por Lo Bianco e colegas (1994) acerca das concepções e 

tendências atuais em Psicologia Clínica demonstram o desejo e a necessidade de se 
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repensar a clínica, a fim de renová-la e transformá-la, principalmente dentro da 

universidade, que é considerada como lócus privilegiado de produção de 

conhecimento.  

Diante das contradições e conflitos presentes na mente humana e em todo seu 

drama existência, tal como evidenciam os mitos, como fica o papel, a missão da 

psicologia, particularmente em sua vertente clínica, aquela que se reclina sobre o 

individuo10. 

A psicologia clínica tem o papel de escuta, escuta daquilo que, na pessoa é 

excluído, recusado, avesso, escondido. No entanto, sua missão pode ser interpretada 

diferentemente, de acordo com a priorização de um ou outro desses eixos. A saber, a 

ênfase recairá sobre a redução do excluído, a cura de sintomas, ou sobre a livre 

expressão daquilo que não é aceito, que é estranho, ou então sobre a integração e 

superação das contradições internas, com a conquista de maior autonomia do sujeito. 

(SÁ, Alvino Augusto) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A grande questão que se coloca, enquanto existir cárcere, é: considerado que 

o encarcerado é pessoa, é membro da sociedade, e que ele, mais cedo ou mais tarde, 

voltará ao convívio social, como a parte não encarcerada da sociedade deve se 

posicionar em relação ao encarcerado, assim como entender o posicionamento do 

encarcerado em relação a ela? Como a sociedade deve discutir e construir a relação 

entre os não delinquentes e os chamados delinquentes. 

A resposta dada a essas perguntas, a reintegração social, é construída 

mediante o reconhecimento do sistema social como um todo, do qual a ruptura é parte 

essencial, bem como são partes essências as contradições existentes. 

A Psicologia Jurídica, como entendemos, guarda elementos gerais e outros 

muitos particulares que a eleva ao patamar de disciplina distinta e diferenciada. 

As necessidades recaem sobre a contribuição que as ciências do 

comportamento humano possam ter a oferecer acerca das motivações psíquicas e 

psicológicas do ato praticado pelo indivíduo que se encontra sub judice, uma vez que 

o entendimento arrolado em conjunto poderá favorecer, a medida legal mais justa. 

O objeto do exame psicológico pericial, varia de acordo com o fato jurídico. 

É uma matéria das ciências psicológicas que sairia do corpo de disciplinas de 

especialização em Psicologia Clínica, para atender a demanda judicial. Como tal 

receberia sua sustentação teórica, em parte nos modelos clínicos de investigação 

amplamente estudados e de outras abarcaria os conhecimentos jurídicos e médico-

legais, para que pudesse transitar nessas interfaces. 
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