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O Grupo de Diálogo Universidade-Cárcere-Comunidade foi idealizado e implantado 

pelo Prof. Dr. Alvino Augusto de Sá na Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, em 2006. O projeto promove reuniões semanais com indivíduos privados de 

liberdade, universitários e interessados externos em integrar o grupo, a fim de promover 

um diálogo simétrico e autêntico entre os participantes e, consequentemente, gerar uma 

troca de experiências. O principal objetivo desse grupo é, no entanto, prover ao 

presidiário a experiência de acolhimento pela sociedade que o rejeitou, para que ele se 

sinta ouvido e compreendido. Dessa forma, o diálogo teria como principal resultado a 

reintegração social do indivíduo encarcerado, já que, sentindo-se parte da sociedade, ele 

passa a entender o que é o crime e, assim, pode optar por cometê-lo ou não de forma 

consciente. Partindo disso, este trabalho visa analisar a iniciativa e a metodologia do 

Grupo de Diálogo Universidade-Cárcere-Comunidade como forma de prática da 

compreensão no sistema carcerário por meio do diálogo. Também se pretende abordar a 

solução da reintegração social, proposta pelo Prof. Alvino de Sá, técnica que não 

necessariamente depende do cárcere para ocorrer e que também não visa à diminuição 

da reincidência. Desse modo, a reintegração social é uma prática que busca a felicidade 

do indivíduo, e não necessariamente a ressocialização ou a readaptação dele para a 

convivência em sociedade. A metodologia de análise irá contar principalmente com a 

revisão bibliográfica acerca de outros artigos produzidos sobre o grupo em questão, 

assim como dos temas do diálogo, da compreensão e da reinserção social. O quadro 

teórico terá como base as produções do grupo, como o livro GDUCC - Grupo de 

diálogo Universidade-Cárcere-Comunidade: uma experiência de integração entre a 

sociedade e o cárcere, por Alvino de Sá, que delineia os principais aspectos do projeto. 

No viés da compreensão e do diálogo, o trabalho será fundamentado, principalmente, 

pelo livro Comunicação, Diálogo e Compreensão, organizado por Dimas A. Künsch, 

Guilherme Azevedo, Pedro Debs Brito e Viviane Regina Mansi. Ao mesmo tempo, 

também é importante salientar que a autora deste trabalho está participando do grupo, 

apesar de que é vetada a divulgação da experiência dentro do cárcere por razões éticas. 

Dessa forma, a contribuição da experiência ao trabalho será estritamente baseada nas 

discussões teóricas do grupo. 
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