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Resumo 

 

A presente tese investiga a influência histórica da política criminal na conjuntura que 

forja a primeira lei específica para crianças e adolescentes no Brasil, o Código de 

Menores de 1927, norma que inaugura a cisão conceitual entre crianças e “menores” e 

seu diferente tratamento pelo Estado. O estudo aborda a demanda por Ordem no 

contexto das modificações no mundo do trabalho na transição do sistema escravocrata 

para o modo de produção capitalista e os correspondentes mecanismos de controle 

disciplinar e punitivo direcionado para o segmento da infância e da adolescência. O 

percurso teórico propõe uma problematização da construção política do direito e da 

justiça, assim como da conformação das técnicas punitivas e a construção do 

estereótipo do “delinquente”, alvo preferencial da política criminal, focando o 

processo de criminalização do segmento em pauta através da confrontação da 

perspectiva Crítica com as abordagens das Escolas Clássica e Positiva. A pesquisa 

mostra a imposição de uma moral burguesa que obscurece a conflitualidade social 

atribuindo-a à indivíduos isolados pela criminalização de suas condutas; e destaca que 

as formas históricas de controle social seletivo contaram com uma contribuição impar 

da psiquiatria e da psicologia, seja na elaboração da figura do “delinquente” seja no 

desempenho esperado das instituições privativas de liberdade. Por fim, são 

problematizados os desdobramentos e as permanências das raízes históricas da política 

criminal, relacionando-as com as dificuldades atualmente encontradas na consolidação 

do paradigma garantista proposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

Palavras-chave: criminalização; Criminologia Crítica; Código de Menores; criança e 

adolescente.  
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Résumé 

 

Cette thèse étudie l'influence historique de la politique pénale dans le contexte qui 

façonne la première loi spécifique pour les enfants et les adolescents au Brésil, le Code 

des Mineurs de 1927, une norme qui inaugure la scission conceptuelle entre les enfants 

et les «mineurs» et leur traitement différencié par l’État. L'étude se penche sur la 

demande de l'Ordre dans le contexte de l'évolution du monde du travail lors de la 

transition du système esclavagiste au mode de production capitaliste, et les 

correspondants mécanismes de contrôle disciplinaire et punitif dirigés vers le segment 

de l'enfance et de l'adolescence. Le parcours théorique propose une remise en cause de 

la construction politique du droit et de la justice, ainsi que la conformation des 

techniques punitives, et la construction du stéréotype du «délinquant», cible prioritaire 

de la politique pénale, en se concentrant sur le processus de criminalisation du segment 

en question par la confrontation de la perspective critique avec les approches des écoles 

Classique et Positive. Cette recherche montre l'imposition d'une morale bourgeoise qui 

obscurcit le conflit social en l'attribuant à des personnes isolées par la criminalisation 

de leur comportement; et souligne que les formes historiques de contrôle social sélectif 

ont été fortement influencées par la psychiatrie et la psychologie, soit par l'élaboration 

de l'image du «délinquant», soit par la performance attendue des établissements de 

détention. Enfin, les développements et la permanence des racines historiques de la 

politique criminelle sont problématisée, en les reliant avec les difficultés rencontrées 

actuellement dans la consolidation du “paradigme garantiste“ proposé par le Statut de 

l’Enfant. 

 

Mots-clés: criminalisation; Criminologie critique; Code des mineurs; les enfants et les 

adolescents. 
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Abstract  

 

This thesis investigates the historical influence of the criminal policy in the context 

that shapes the first specific law for children and adolescents in Brazil, the 1927 

Children's Code, a standard that inaugurates the conceptual scission between children 

and "minor" and their different treatment by the State. The study addresses the demand 

for order in the context of changes in the working world in the transition from the slave 

system to the capitalist mode of production, and the corresponding disciplinary and 

punitive control mechanisms directed to the segment of childhood and adolescence. 

The theoretical route proposes a questioning of the political construction of law and 

justice, as well as the conformation of the punitive techniques, and the construction of 

the stereotype of the "delinquent", prime target of the criminal policy, focusing on the 

process of criminalization of the segment in question through the confrontation of the 

Critical perspective with the approaches of Classical and Positive schools. This 

research shows the imposition of a bourgeois morality that obscures the social conflict 

attributing it to people isolated by the criminalization of their conduct; and points out 

that the historical forms of selective social control were greatly influenced by 

psychiatry and psychology, either by the elaboration of the image of the "delinquent" 

or by the expected performance of custodial institutions. Finally, the developments and 

the permanence of the historical roots of the criminal policy are problematized, relating 

them to the difficulties currently encountered in the consolidation of the legal 

garantism paradigm proposed by the Children and Adolescent Statute. 

 

Keywords: Criminalization; Critical Criminology; Juvenile Code; children and 

adolescents. 
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Introdução 

A década de 1980, ainda que propalada como “perdida” por representantes da 

direita nacional que enfatizaram o aspecto de estagnação econômica vivenciada no 

período, foi profundamente marcada por processos de mobilização popular e 

redefinição das regras políticas que visavam a consolidação do Estado democrático de 

direito (Yamamoto & Oliveira, 2010). Em todo país, a organização de estudantes, 

movimentos sociais, partidos políticos e sindicatos, dentre outras instâncias e atores 

sociais, modificou de forma significativa a correlação de forças do conflituoso jogo 

político, possibilitando tardiamente e na contramão da agenda neoliberal que ganhava 

espaço em grande parte do globo, um amplo sistema de proteção social sintetizado na 

chamada “Constituição Cidadã”.   

No campo dos direitos humanos de crianças e adolescentes, o referido 

processo de ampliação dos instrumentos democráticos de participação e controle social 

após duas décadas de regime autocrático burguês e os debates em torno da Convenção 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança no plano internacional, possibilitaram 

uma conjuntura particularmente favorável à institucionalização de direitos que 

culminou com a promulgação, em julho de 1990, de uma avançada legislação: o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

Sustentado nos princípios da Proteção Integral, o ECA ratificou avanços 

significativos para o segmento infanto-juvenil, somando-se ao previsto na 

Constituição Federal de 1988 que, pela primeira vez, estabelecia um capítulo dedicado 

a tal população, definindo-a como prioridade absoluta e salvaguardando-a de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
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Dentre os principais progressos, a nova legislação superou – em termos normativos – 

a histórica clivagem entre “crianças” e “menores”, trazendo como suposta 

materialidade todo o universo de crianças e adolescentes – independente de classe, 

raça/cor, credo, gênero, ou qualquer outra forma de diferenciação – e concebendo-os 

como sujeitos de direitos que deveriam ser respeitados em sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento (Pinheiro, 2006). No que toca a temática da presente 

pesquisa, o documento originou mudanças de referenciais e paradigmas no trato da 

questão infracional ao optar pela “inclusão social” do adolescente em conflito com a 

lei, que passou a ser responsabilizado por meio de medidas socioeducativas de caráter 

pedagógico e sancionatório.  

Não obstante, como toda política e toda norma dela decorrente, o ECA foi o 

resultado possível de um intenso conflito de interesses. Avaliado como um autêntico 

produto de seu tempo, o Estatuto “está inserido no pensar e no agir de sua época”, 

apresentando avanços e permanências (Rizzini, 2000), dentre as quais a continuidade 

da privação de liberdade como medida ressocializadora e educativa, ainda que sujeita 

aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição de pessoa em 

desenvolvimento.  

Sem entrar no mérito das mais diversas ações contraofensivas que procuram 

reformular o texto normativo no sentido do recrudescimento da justiça juvenil (a 

exemplo dos apelos e emendas para a redução da maioridade penal e o aumento do 

tempo de internação)1, interessa-nos nesse momento frisar que, em que pese à intenção 

de garantia dos direitos fundamentais, ao preservar a prática de internação como 

                                                           
1 A primeira tentativa de alteração da idade mínima para a responsabilização penal foi apresentada 
apenas três anos depois da aprovação do Estatuto, em 1993. Desde então, praticamente em todos anos 
subsequentes encontramos PECs (projetos de lei de emenda constitucional) e PLs (projetos de lei) que 
visam a redução da maioridade penal. Em 23 anos de ECA, foram pelo menos 30 propostas 
apresentadas. 
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possibilidade de gestão dos conflitos sociais envolvendo adolescentes, o Estatuto não 

conseguiu modificar uma arraigada cultura de controle, isolamento, punição e 

disciplinamento inaugurada antes mesmo do código de menores de 1927 – primeira 

legislação específica sobre a infância no Brasil – reproduzindo, como antes, a 

seletividade do sistema de justiça, e a estigmatização e criminalização de adolescentes 

na condição de “delinquentes”.  

A condenação antecipada de jovens por características físicas e sociais 

supostamente reveladoras de uma periculosidade potencial que, por seu turno, tem por 

motor e efeito um controle e vigilância seletivos, pode ser melhor percebida pelos mais 

recentes indicadores sociais dos adolescentes inseridos no sistema socioeducativo 

(prática judiciária) e das vítimas de homicídio por armas de fogo (prática policial e de 

segurança pública): em ambos os casos, o corte de gênero, classe e raça/cor são 

reveladores de uma verdadeira desigualdade perante a lei. Assim, ainda que seja 

necessário reconhecer os avanços em termos normativos, a realidade dos adolescentes 

– sobretudo do sexo masculino, negros e pobres – continua marcada por um intenso 

processo de criminalização que, no limite, desemboca no extermínio (segundo o 

relatório da Unicef de 20112, onze adolescentes, em média, são assassinados por dia 

no Brasil) e no encarceramento massivo (de acordo com a Secretaria de Direitos 

Humanos3, o total de internos no sistema socioeducativo cresceu 28% entre os anos de 

2002 a 2006; em 10 anos, a porcentagem de adolescentes em privação de liberdade 

aumentou nada menos que 363%), contradizendo na prática a suposta superação do 

caráter de classe das antigas legislações.  

                                                           
2 Disponível em http://www.unicef.org/brazil/pt/br_sowcr11web.pdf 
3 Disponível em http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-
adolescentes/pdf/SinaseLevantamento2010.pdf 
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Parece bastante plausível, portanto, considerar a interpretação apresentada 

por Flavio Frasseto (2002) de que o Estatuto não veio ratificar uma situação de fato já 

consolidada na realidade cotidiana (o paradigma garantista), mas que a nova 

disposição, elaborada com forte e decisiva participação de segmentos da luta por 

direitos humanos, se impôs como matriz alternativa do imaginário e de práticas 

socialmente sedimentadas, na esperança de incorporar preceitos modificadores de 

hábitos vigentes no trato com a criança e o adolescente, sobretudo quando relacionados 

às infrações. Passados 24 anos de sua promulgação, a transição não apenas permanece 

inconclusa, conservando em grande medida a perspectiva tutelar e menorista, como a 

sociedade em geral e os operadores do direito em particular se esforçam para que sejam 

incorporadas concepções de tratamento penal stricto sensu e medidas de Tolerância 

Zero no Estatuto.  

Desde o início do século passado, o espectro da infância (e da classe) perigosa 

foi bastante utilizado para justificar a contenção dos “menores”, estabelecendo uma 

associação direta entre pobreza e periculosidade ou vício (Rizzini, 2008). Nessa grande 

“era do isolamento”, o confinamento dos “desajustados” em instituições 

especializadas orientadas por princípios extraídos da Psicologia, da Psiquiatria e da 

Pedagogia (Adorno, 1993) constituiu uma estratégia segregacionista para a 

preservação da ordem social, aparecendo “o uso da punição como instrumento de 

correção, pela exclusão da vida social, uma forma de neutralizar a ameaça que esses 

adolescentes representavam para a sociedade” (Pinheiro, 2006, p. 61).  

Assim, se o ECA, apesar de seu avançado conteúdo, não conseguiu superar o 

largo processo de criminalização da pobreza, isso se deve em grande medida ao caráter 

de classe como marca histórica do sistema de justiça (e, em especial, da justiça penal 

e juvenil) na manutenção de determinada ordem societal. Por isso, aduz Zaffaroni 
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(2001) que a seletividade, a verticalização social e a reprodução das violências não são 

características conjunturais, mas estruturais do exercício de poder de todos os sistemas 

penais, incluindo-se aí aqueles ditos educativos.  

No caso brasileiro, a gestão policial e jurídica dos conflitos sociais assume 

uma face particularmente perversa. Isso não se deve apenas pela incapacidade do 

Estado em garantir equipamentos condizentes com a legislação em vigor (os centros 

de internação são, em sua maioria, “prisões com outro nome na porta de entrada”4), 

mas sobretudo porque continuamos a endossar que o “delinquente”, ainda que 

“mirim”, seja executado ou encarcerado. Neste último caso, ao revés do que é debatido 

nas instâncias acadêmicas e oficiais, pouca importância é dada se o espaço a ele 

destinado contribuirá para que “aprenda a se comportar em sociedade”, tornando-se 

um “individuo útil” e modificando-lhe o “caráter” (ideologia que atravessa décadas), 

ou se o jovem será simplesmente retirado do convívio comunitário.  

Estigmatizados como “delinquentes” ou “menores” no próprio processo de 

atendimento oferecido por um Estado e um Estatuto que deveriam primar pela 

convivência e pela promoção de direitos, os adolescentes internos passam com 

frequência a agir conforme as expectativas sociais, cumprindo a profecia do rótulo que 

lhes foi atribuído. Ou seja, ao impor um único destino possível aos sujeitos (bandido, 

criminoso, delinqüente, menor, infrator), a identidade fabricada no próprio processo 

de responsabilização adiciona às grades de ferro outro tipo de aprisionamento: uma 

identidade pré-definida, uma imagem fixa, uma invariável possibilidade de ser; 

negando, por antecipação, todas as demais opções de vida que poderiam vir a ter 

(Soares, 2011). Nas palavras de Aniyar de Castro, “ao aplicar uma etiqueta sobre a 

                                                           
4 Frasseto, 2002, p. 168. 
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imagem e a auto-imagem da pessoa rotulada, [o sistema punitivo] amplia e aprofunda 

nessa pessoa o status delitivo” (Castro, 2005, p. 41), o que corresponde ao processo de 

criminalização.  

Na criminologia, a abordagem do Labeling Approach e as teorias conflituais 

se debruçaram especificamente sobre o que ficou conhecido como etiquetamento penal 

e criminalização secundária, contribuindo para a compreensão do porquê a 

responsabilização com privação de liberdade gerar um número maior de reincidências 

de crimes e infrações do que aquelas realizadas em regimes abertos. Fundamentada no 

interacionismo simbólico, a tendência da Rotulação voltou-se para um aspecto oculto 

e que demonstrou ser determinante para a compreensão do fenômeno: a própria reação 

social, formalizada ou não, que influencia inicialmente qual seleção deve estar em 

vigor para denominar algumas pessoas como delinquentes e, em seguida, contribui 

para encerra-las numa carreira criminosa. Assim, pela primeira vez, através da Teoria 

da Rotulação, as definições legais eram problematizadas como reforçadoras da própria 

conflitualidade social.  

Diante deste quadro, o presente estudo pretende investigar, através de 

pesquisa histórica, a influência da política criminal na legislação e nas práticas de 

atendimento ao adolescente autor de ato infracional, tendo como foco privilegiado de 

análise a atuação dos profissionais do campo psi em instituições privativas de 

liberdade. Para tanto, utiliza-se como fundamento teórico a história social da infância 

e da adolescência no Brasil, a sociologia das instituições de encarceramento e a 

criminologia, em sua perspectiva crítica e radical. 

Por política criminal entende-se “o conjunto de princípios e recomendações 

para a reforma ou a transformação da legislação criminal e dos órgãos encarregados 

de sua aplicação” (Batista, 2011 p. 33), sendo as políticas judiciária, de segurança 
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pública e penitenciária seus principais elementos constitutivos. Dentre os 

conhecimentos que mais influenciaram tais modificações, a criminologia, sobretudo 

em sua versão tradicional positivista, merece destaque por cumprir um importante 

papel de redefinição dos “criminosos”, do crime e das penas, alterando a legislação e 

os objetivos institucionais do aparelho penal e legitimando a ordem política e 

econômica estabelecida. Do mesmo modo, os saberes da psicologia e da psiquiatria 

também funcionaram como importante ponto de apoio para as novas técnicas de gestão 

e controle dos conflitos sociais, instrumentalizando-as no sentido de produzir 

indivíduos úteis do ponto de vista da produção e dóceis do ponto de vista político 

(Foucault, 1987). Não à toa, o Conselho Federal de Psicologia apresentou seu 

Relatório de inspeção às Unidades de Internação para Adolescentes em conflito com a 

lei como uma tentativa de compensar os “serviços prestados pelos saberes psi e 

jurídico na consolidação e legitimação dos espaços de controle segregado das 

diferenças” (CFP, 2007, p. 8).  

A relação entre a política criminal e as formas históricas de controle social 

seletivo do adolescente – seja ele considerado em conflito com a lei, menor, em 

situação irregular ou simplesmente criminalizado pela situação de pobreza – constitui 

a principal contribuição deste estudo. Justifica-se este prisma interpretativo não apenas 

pela atual conceituação do ato infracional, definido a partir do código penal pelo artigo 

103 do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) – “considera-se ato infracional a 

conduta descrita como crime ou contravenção penal” – mas, sobretudo, pela lógica 

disciplinar e punitiva que historicamente caracterizou as instituições destinadas aos 

(potenciais) autores das infrações. Não obstante as peculiaridades do atendimento ao 

público infanto-juvenil, a tônica do “tratamento” oferecido para tal segmento guarda 

íntima relação com as perspectivas adotadas, em cada momento histórico, pelo sistema 
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criminal, uma vez que, até hoje, “mesmo as medidas concernentes a inimputáveis, 

ainda que se orientem para fins de proteção e melhoramento, operam pela via 

retributiva [...], ostentado igualmente um matiz penal” (Batista, 2011, p. 47).  

Deste modo, estamos de acordo com a interpretação de Zaffaroni, para quem 

o sistema penal tende a excluir formalmente de seu campo uma série de práticas de 

controle social punitivo, embora reproduza seu modelo para públicos que 

originalmente não deveriam se enquadrar em suas malhas, à exemplo dos adolescentes: 

A perversão do discurso jurídico-penal faz com que se recuse, com horror, 

qualquer vinculação dos menores (especialmente os abandonados), dos 

doentes mentais, dos anciãos e, inclusive, da própria prostituição com o 

discurso jurídico-penal, embora submetam-se todos esses grupos a 

institucionalizações, aprisionamentos e marcas estigmatizantes autorizadas 

ou prescritas pela própria lei que são, num todo, semelhantes – e, com 

frequência, piores – do que as abrangidas pelo discurso jurídico penal 

(Zaffaroni, 1991, p. 22).   

Neste mesmo sentido, Alessando Baratta, no prefácio ao livro de Vera 

Malaguti Batista (2003) – um de seus poucos escritos sobre a responsabilização de 

adolescentes – afirma inicialmente que, ao contrário de sua função expressa ou de sua 

justificativa oficial, o sistema de justiça criminal da sociedade capitalista “serve para 

disciplinar despossuídos, para constrangê-los a aceitar a ‘moral do trabalho’ que lhes 

é imposta pela posição subalterna na divisão do trabalho e na distribuição da riqueza 

socialmente produzida” (p.15), para depois alegar que, “a justiça para menores, desde 

sua fundação, no final do século XIX, foi sempre a parte mais sensível de todo o 

sistema punitivo, a mais problemática e qualificante, o lugar onde a mistificação 
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doutrinária e ideológica do sistema e, ao mesmo tempo, o seu caráter seletivo e 

destrutivo alcançaram seu ponto mais alto (p. 25). 

Com base na história e na sociologia dos sistemas punitivos, conclui o jurista 

que os reais destinatários da política criminal “nunca foram verdadeiramente os 

autores dos fatos típicos5, mas os tipos de autor, isto é, os tipos de autor pertencentes 

aos grupos sociais estigmatizados como criminosos potenciais, suspeitos de sê-lo e, 

por isso, perigosos” (p. 32, grifo nosso); estigmatização que não poupa o adolescente, 

percebido cada vez mais como o principal responsável pelo incremento da violência 

na atualidade.  

Pode-se, portanto, afirmar que a criminalização, numa sociedade de classes, 

põe-se predominantemente a serviço da disciplina e do controle das massas alijadas do 

acesso à riqueza socialmente produzida e ao consumo, independente do corte 

geracional. O sistema retributivo / penalizante,  

Já seletivo na criminalização das condutas, é identificado como também 

altamente seletivo na escolha de seu cliente, instituindo mecanismos de 

filtragem, desde a ação policial e passando pelo sistema de justiça, que 

aumentam significativamente a probabilidade de apenamento de cidadãos 

ajustáveis a estereótipos de idade, gênero, raça e, sobretudo, classe social. 

Percebe-se assim o sistema de justiça como um sofisticado e dinâmico 

instrumento de controle social e sustentador de uma ordem conveniente às 

elites dominantes e que torna as prisões, invariavelmente, um depósito de 

pessoas pobres (Frasseto, 2006, p. 316).  

                                                           
5 É considerado fato típico toda ação ou omissão ilícita, para a qual a lei comina sanção de natureza 
penal. 
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No Brasil, essa violência inscreve-se em uma tradição multissecular de 

controle pela força; tradição oriunda do colonialismo e da escravidão, fortalecida pelos 

conflitos agrários e por duas décadas de ditadura civil-militar, além do estado 

autoritário varguista – e tem a particularidade de não ser atenuada, mas nitidamente 

agravada pela intervenção das forças da ordem (Wacquant, 2001). Estas, apoiadas 

numa concepção hierárquica de cidadania, geram constantemente um clima de terror 

entre as classes populares, para as quais são exclusividade as práticas de tortura, de 

execução sumária extrajudicial e de “desaparecimentos” inexplicados. 

Destarte, soma-se, de forma transversal, aos fundamentos teóricos deste 

ensaio, a sociologia jurídico-penal6, no intuito de compreender o mecanismo de 

seleção das ações e dos comportamentos para a aplicação de um dado sistema criminal 

(e socioeducativo); os efeitos da reação ao comportamento desviante (em especial, a 

privação de liberdade); e as conexões entre o sistema jurídico e a correspondente 

estrutura econômico-social.  

A presente pesquisa está estruturada em dois capítulos. Parte-se de uma 

problematização sobre a própria construção política do direito e da justiça - como, por 

que e para quê determinadas condutas foram e são criminalizadas –, desmistificando 

sobretudo a neutralidade da prática jurídica e o princípio de defesa social (Capítulo 1), 

para então analisar as práticas de atendimento aos adolescentes autores de infrações e 

os efeitos esperados e concretos de tais ações (Capítulo 2). Dito de outro modo, 

pretende-se desnaturalizar as formas e as funções desempenhadas pelo sistema de 

                                                           
6 A sociologia jurídico-penal estuda as reações ante o comportamento considerado desviante, os fatores 
condicionantes e os efeitos desta reação, assim como as implicações funcionais dessa reação com a 
estrutura social global (Baratta, 2002).  
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responsabilização através do exame do processo de criação da legislação especifica 

para tal público, de seu conteúdo e finalidade, situando-a em uma sociedade de classes.  

O questionamento sobre a função social do direito não é óbvio. Representada 

como conhecimento puramente técnico e identificada com a preservação dos interesses 

coletivos, a “ciência jurídica” tem ocupado tradicionalmente um papel quase 

imaculado na representação social da justiça, uma vez que, em geral, a história do 

direito é apresentada de forma autônoma e independente com relação ao contexto 

histórico de suas formulações e aos interesses econômicos e políticos que subjazem a 

criação das normas (Batista, 2011). 

Parte da criminologia crítica o desvelamento do sistema de justiça como 

prática organizada de classe em âmbito superestrutural, mostrando “a disjunção 

concreta entre uma ordem social imaginária, difundida pela ideologia dominante 

através das noções de igualdade legal e de proteção geral, e uma ordem social real, 

caracterizada pela desigualdade e pela opressão” (Santos, 2006, p. 15).  

Assim, enquanto as orientações positivistas se exaurem na explicação causal 

das infrações em âmbito individual, a perspectiva crítica atenta para a ligação oculta 

entre o controle do crime e as relações de produção, apontando a existência de um 

sistema de vigilância que atua vigorosamente na repressão da força de trabalho 

excedente e marginalizada do mercado (questão aprofundada no primeiro capítulo). 

Essa inversão ideológica reaparece ainda em outras áreas: a estrutura econômica 

desigual produz as sequelas da questão social no capitalismo, como o desemprego, a 

miséria e o crime / ato infracional (em sua maioria cometidos contra o patrimônio), 

mas a organização política do poder do Estado apresenta esses fenômenos – em 

especial o crime – como causas dos problemas sociais; por outro lado, os métodos de 

“prevenção” do crime e de “tratamento” do “delinquente” tampouco atingem seus 
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objetivos, mas estigmatizam, comprometem e incapacitam a população criminalizada 

para o exercício da cidadania (Young, 1980). Por esta razão, afirma o professor Nilo 

Batista (2011, p. 26) que o sistema de matiz penal pretende afirmar-se como garantidor 

de uma ordem social justa, enquanto seu desempenho real contradiz tal aparência: 

antes de igualitário, justo e comprometido com a dignidade humana, seu 

funcionamento é seletivo (atingindo preferencialmente pessoas pertencentes a 

determinados grupos sociais), repressivo (devido à frustração de sua meta preventiva 

e à impossibilidade de regulação das respostas legais e ilegais aos conflitos) e 

estigmatizante (promovendo uma degradação na figura social de sua clientela).  

Deste último ponto parte o destaque dado neste estudo para a atuação dos 

profissionais do campo psi: a psiquiatria e a psicologia não apenas configuram entre 

as bases teóricas que possibilitaram o surgimento da criminologia - “a mais prática e 

utilitária das ciências” (Rauter, 2003, p. 75) – com Lombroso e Ferri (momento a partir 

do qual se deixa de abordar o delito para se estudar exaustivamente o delinquente), 

como desempenharam junto ao sistema penal uma importante função de classificação 

e tratamento dos autores de infrações, patologizando-os especialmente através de 

diagnósticos variantes de uma “personalidade sociopata”, “mentalidade 

criminológica” ou “transtornos anti-sociais” que reforçaram a noção de periculosidade 

e a prática de medicalização no âmbito da justiça.  

A atuação dos psicólogos teria contribuído, destarte, com a reprodução do 

estigma do delinquente, “detectando carências familiares, subculturas e descontroles 

afetivos, todos eles localizados nos segmentos mais pobres da população” (Rauter, 

2003, p. 98), agindo como verdadeiros “funcionários do cárcere”, além de 

contribuírem para individualizar as medidas para a adequação da intervenção no 

“sujeito criminoso”; conclusão endossada pela pesquisa de Vera M. Batista, que atesta: 
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Curiosamente, são as “equipes técnicas”, incorporadas para “humanizar” o 

sistema penal, que mais desbragadamente reproduzem todas as metáforas do 

darwinismo social empregadas para o diagnóstico das “ilegalidades 

populares”. Psicólogos, psiquiatras, pedagogos, médicos e assistentes sociais 

trabalham em seus pareceres, estudos de caso e diagnósticos da maneira mais 

acrítica, com as mesmas categorias utilizadas na introdução das ideias de 

Lombroso no Brasil (2003, p. 131). 

Por fim, esclarece-se que inicialmente tínhamos a pretensão de abranger as 

três principais legislações para a infância e a adolescência no Brasil – o Código de 

Mello Mattos (1927); o Código de Menores (1979); e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990) – através de uma análise minuciosa sobre a conjuntura que 

sustenta as variações da política criminal ao longo dos anos. No entanto, um período 

tão largo de tempo guarda modificações sociais por demais diversas, o que tornaria o 

trabalho uma empreitada excessivamente ampla.  O contexto ditatorial burguês, com 

sua doutrina de segurança nacional; a política econômica e social neoliberal e seus 

efeitos na gestão da conflitualidade; o peso da opção proibicionista na política de 

drogas e a consequente transformação do “inimigo interno” na figura do traficante; a 

importação de modelos norte-americanos de tolerância zero e o crescente processo de 

militarização da segurança pública; para citar apenas alguns pontos, não foram em si 

abordados em profundidade, mas estão incluídos na parte final do trabalho através da 

discussão sobre as permanências de uma ideologia autoritária e discriminatória que 

marca a fundação do direito da infância e da juventude no Brasil (item 2.4. “A história 

dos oprimidos nos ensina: o estado de exceção é permanente”).  

Isso posto, ressalva-se ainda que o sistema de atendimento a ser considerado 

neste estudo não se restringe às legislações que o delineiam, uma vez que o controle 
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social punitivo institucionalizado (Zaffaroni, 2001) mostra-se bastante diverso de sua 

idealização normativa, o que permite a inclusão, na presente pesquisa, de práticas 

estabelecidas na sociedade brasileira, mais ou menos conhecidas ou toleradas – quando 

não incentivadas, a exemplo das ações de grupos de extermínio, tortura institucional, 

espancamentos “disciplinares” e execuções.   

O percurso metodológico  

De acordo com Gil (2007), a escolha por um ou outro método de pesquisa 

depende de muitos fatores, dentre os quais se destacam a natureza do objeto que se 

pretende investigar, o nível de abrangência do estudo, os recursos materiais 

disponíveis e, sobretudo, a inspiração filosófica ou opção teórica do pesquisador.  

Sabemos que uma pesquisa deste escopo, de natureza histórica e ampla 

abrangência temporal, implica necessariamente algumas escolhas (e, com elas, 

determinados riscos) quanto a seleção do material que pode indicar de forma 

satisfatória a complexidade histórica dos períodos abordados. Sem nenhuma pretensão 

de realizar uma síntese histórica, procurou-se, com base em pesquisa bibliográfica e 

documental, captar possíveis elementos determinantes do processo, referido 

anteriormente, de criminalização, controle e tratamento dos comportamentos e sujeitos 

que entram em conflito com as normas jurídicas. Deste modo, com relação ao 

levantamento e ordenamento dos dados, propôs-se as seguintes etapas 

complementares:  

a) Levantamento bibliográfico relativo à história social da infância e da 

adolescência no Brasil e, mais especificamente, às práticas de controle, prevenção, 

punição, tratamento e/ou responsabilização dos jovens autores de atos qualificados em 

lei como crime ou contravenção, em cotejo com a política criminal; 
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b) Levantamento e análise das legislações nacionais e internacionais 

(quando válidas no Brasil) concernentes à situação de prática dos atos considerados 

ilícitos por crianças e/ou adolescentes, atentando sobretudo aos seguintes aspectos: 

i. Comportamentos e contextos/situações criminalizados; 

ii. Sanções, penas e medidas previstas; 

iii. Representações e/ou percepções prevalecentes sobre os autores dos fatos 

típicos; e  

iv. Instituições e práticas de atendimento citadas. 

Não obstante a seleção de tais focos de análise, a apreciação dos documentos 

esteve permanentemente aberta à inclusão de categorias específicas em cada norma, 

possibilitado deste modo a apreensão de características históricas. Tendo em vista a 

melhor sistematização prevista, contou-se nesta etapa com a utilização do software 

Qualitative Data Analysis (QDA-Miner); 

c) Pesquisa documental e bibliográfica sobre os diferentes 

posicionamentos (recolhidos em artigos, livros, projetos de lei, pronunciamentos etc.) 

dos principais juristas, criminólogos, penalistas e demais especialistas sobre a 

temática.  

A partir daí, o material foi confrontado com os referenciais teóricos da 

pesquisa, quais sejam, a criminologia crítica, a sociologia jurídica e a abordagem 

marxista do desenvolvimento do modo de produção e organização social capitalista, 

abordando-se as questões com base nos objetivos iniciais do estudo. Deste modo, 

pretendeu-se explorar a definição e o tratamento da criminalidade de acordo com a 

situação sociopolítica e o processo de desenvolvimento econômico do país.  
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1. Os olhos abertos da justiça: reflexões sobre sociedade e política criminal 

 

 

Compreender que o sistema legal não serve  
à sociedade como um todo,  

mas serve aos interesses da classe dominante,  
é o começo de uma compreensão crítica  

do direito criminal na sociedade capitalista. 
Richard Quinney 

 

 

Segundo o professor Nilo Batista (2011), as apreciações sobre sociedade e 

direito limitam-se, em sua maioria, a assinalar que a vida em coletivo não prescinde 

de normas jurídicas. A missão do direito, na perspectiva adotada hegemonicamente, 

seria identificada com a própria garantia das condições de vida em sociedade, tendo 

como finalidade a defesa e a preservação dos interesses do corpo social. No caso do 

direito penal, refletido em ampla medida na justiça juvenil, seu intento seria a proteção 

legítima e eficaz dos bens jurídicos fundamentais do indivíduo e da coletividade; 

finalidade igualmente perseguida na responsabilização de adolescentes. Mas deve-se 

perguntar: o que significarão os “interesses do corpo social” em uma sociedade de 

classes, na qual os interesses em jogo são estruturalmente antagônicos?  Se o crime é 
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um constructo social e não um ente natural ou ontológico, “aparecido na natureza como 

os peixes, os abacates e as esmeraldas”, como provoca Vera M. Batista (2012), quais 

são os determinantes para a sua definição7 e, sobretudo, para a seleção dentre o imenso 

quadro da “criminalidade” daqueles que devem ser registrados, apurados, julgados e, 

por fim, punidos?   

Em geral, a história do direito é apresentada de forma quase autônoma e 

descolada com respeito ao contexto histórico de suas formulações e aos interesses 

econômicos e políticos que fundamentam a criação das normas. Os aparentes objetivos 

do direito penal, expressos através da formulação de proteção dos “interesses”, 

“necessidades”, “valores” ou “bens jurídicos” essenciais para a existência da vida em 

sociedade, possuem certos pressupostos ideológicos para sua aceitação, como as 

noções de unidade social (e não de divisão), de identidade de classes (e não de 

contradição), de igualdade entre os componentes do corpo social (e não de 

desigualdades reais, inclusive no seu acesso à justiça) e de liberdade individual (e não 

de exploração e opressão) (Batista, 2011). Neste estudo defende-se que, em uma 

sociedade de classes, o sistema criminal protege prioritariamente relações sociais, 

interesses e valores da classe dominante, ainda que aparente universalidade.  

É do campo da Criminologia Crítica ou Radical que partem as análises mais 

contundentes sobre o funcionamento seletivo do sistema de justiça e da política 

criminal. Em sua vertente positivista tradicional, nascida na segunda metade do século 

XIX, a criminologia reforçou a idealização de um saber jurídico neutro, puramente 

técnico (para não dizer científico) e alheio às tensões da realidade social, limitando-se 

ao exame causal-explicativo do crime e de seus autores. Embora a Escola Positivista 

                                                           
7 Vide o crescente debate sobre a criminalização da homofobia, a legalização das drogas e a 
despenalização do aborto no Brasil.  
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tenha sofrido diversas modificações e acumulado críticas relacionadas, sobretudo, ao 

determinismo de suas proposições, seu modelo permanece ativo nas diversas 

instâncias da Política, de modo que mesmo a produção jurídica continua furtando-se 

ao exame de sua própria legitimidade, dos determinantes de sua formulação conceitual 

e do desempenho concreto das agências encarregadas de sua aplicação. No Brasil, 

como veremos no decorrer deste estudo, mais do que uma escola de pensamento, o 

positivismo criminológico constituiu-se como uma cultura que sofreu continuamente 

atualizações e sofisticações em seus esquemas classificatórios e hierarquizantes e que 

continua sendo apropriado pelo campo jurídico e pelo senso comum, por exemplo, na 

noção de “má índole” ou de “índole criminosa”, indicando a percepção de que alguém 

possa ter uma propensão natural ao crime. Tal como afirma Vera Malaguti,  

O positivismo não foi apenas uma maneira de pensar, profundamente 

enraizada na intelligentsia e nas práticas sociais e políticas brasileiras; ele foi 

principalmente uma maneira de sentir o povo, sempre inferiorizado, 

patologizado, discriminado e, por fim, criminalizado. Funcionou, e funciona, 

como grande catalisador da violência e da desigualdade características do 

processo de incorporação da nossa margem ao capitalismo central (M. 

Batista, 2012, p. 48).  

Assim, sem questionar a construção política do direito – “como, por que e 

para quê se ameaçam penalmente determinadas condutas e não outras, que atingem 

determinados interesses e não outros, com o resultado prático de atingir quase 

exclusivamente pessoas de determinada classe e não de outra” –, ao conceber os 

“comportamentos desviantes” a partir de um prisma individualizante, e ao naturalizar 

as funções sociais desempenhadas pela pena, a criminologia positivista cumpriu um 

importante papel político de conservação e legitimação da ordem estabelecida (Batista, 
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2011, p. 29). Por legitimação, com base na criminóloga venezuelana Lola Aniyar de 

Castro, entendemos “toda forma de convalidar, autorizando, principalmente através da 

promoção do consenso social, um determinado sistema de dominação” (Castro, 2005, 

p. 43). Por seu turno, a função conservadora ou de controle social corresponde à 

produção e utilização de conhecimentos, táticas e estratégias para a construção da 

hegemonia e, em sua falta, para a submissão forçada daqueles que não se integram à 

ideologia dominante.  

Essa função legitimadora começa a ganhar um corpo teórico coeso e de peso 

com a Escola Liberal Clássica sobre o crime, o direito e a pena, ressaltada por muitos 

apenas por seu aspecto filosófico, “humanista” e limitador do direito punitivo em face 

dos excessos do Ancien Regime8. Embora correta, tal caracterização é insuficiente com 

relação à formulação e, sobretudo, às aplicações e utilidades da teoria Iluminista 

incorporada aos sistemas jurídico-penais. Ademais, ela deixa oculta a noção de tempo 

forjada na concepção burguesa de sociabilidade que acompanhou a ideologia do 

trabalho, tornando possível o princípio fundamental de proporcionalidade da pena, 

conforme proposto por Beccaria, e a própria instituição da Prisão – forma 

especificamente burguesa de punição, na passagem ao capitalismo.  

Se a pena não consiste em mera consequência do delito, mas compõe um 

sistema punitivo concreto com práticas penais específicas que variam de acordo com 

o momento histórico, olhar para seu desenvolvimento pode nos auxiliar a compreender 

                                                           
8 As penalidades de então incluíam diversas técnicas para gerar sofrimento. Os tipos de tortura 
encontravam uma variedade ímpar: “execuções por faca, machado e espada, cabeças sendo golpeadas 
com toras ou cortadas com arado, pessoas sendo queimadas vivas, deixadas a morrer de fome em porões, 
ou tendo espinhos cravados em suas cabeças, olhos, ombros e joelhos, estrangulamentos e 
asfixiamentos, sangramentos e desvisceramentos até a morte, estiramento do corpo até o 
esquartejamento, tortura sobre a roda, tortura com pinças incandescentes, descolamento da pele, corpos 
serrados em pedaços ou atravessados com ferro ou instrumentos de madeira, queimaduras na estaca e 
muitas outras formas” (Rusche & Kirchheimer, 2004, p. 41).  



32 

 

as variações da política criminal, uma vez que esta mesma não se concretiza tendo em 

vista apenas a melhor forma de combater o crime e a violência. O uso e a rejeição de 

certas punições, assim como a origem e a intensidade dos sistemas punitivos – nos 

ensinam Rusche & Kirchheimer (2004), Foucault (1987) e Melossi & Pavarini (2006) 

em seus diferentes enfoques – são determinados por forças sociais que correspondem 

a um dado estágio de desenvolvimento econômico: todo sistema de produção tende a 

descobrir formas punitivas que correspondem ao estágio de suas forças produtivas, 

resume Rusche9.  

Do mesmo modo, o aspecto institucional – assim como seu funcionamento, 

seja ele oficial ou não - da reação ao comportamento desviante e do correspondente 

controle social não deve ser considerado como menos relevante em relação à formação 

de um sistema penal dado. É ele elemento fundamental da própria sociologia jurídico-

penal, consistindo em sua materialização na vida social e cotidiana, ou seja, na forma 

como atinge a vida concreta de sua clientela preferencial (Castro, 2005). Efetivamente, 

apenas analisando esta unidade pode-se alcançar a função prática do direito (Baratta, 

2002). 

À vista disso, consideremos, ainda que en passant, um recorte das transições 

dos métodos punitivos do feudalismo ao sistema fabril, no modo de produção 

capitalista, para melhor compreender as teorias e ideologias que originaram e 

sustentaram as respectivas formas de responsabilização.   

 

 

                                                           
9 Deve-se ressaltar, entretanto, que o autor não realiza uma analogia automática entre sistemas 
produtivos e punitivos. Sua obra, fruto de uma rica pesquisa histórica, considera diferentes nuances na 
conformação dos mecanismos punitivos, analisando, inclusive, mudanças temporárias em diferentes 
épocas e contextos.  
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1.1. Do suplicio à prisão: aspectos relevantes na produção do cárcere   

 

Que outras coisas fazes, além de fabricar ladrões para então puni-los? 

Thomas More, 1516 

 

A história dos métodos punitivos encontra, no período pré-capitalista, sua 

face deliberadamente violenta, uma vez que acreditava-se oficialmente que a punição 

pública produzia um efeito persuasivo perante o crime. Consta, por exemplo, que 

aproximadamente 72 mil pessoas foram enforcadas durante o reinado de Henrique 

VIII, e que sob Elizabeth “vagabundos” eram pendurados em fila, mais ou menos de 

trezentos a quatrocentos de uma só vez (Rusche & Kirchheimer, 2004). Os suplícios, 

como penas corporais especialmente dolorosas, eram realizados em rituais públicos 

obedecendo a alguns critérios e princípios específicos, a depender da gravidade do 

crime, da pessoa do criminoso e do nível social de sua(s) vitima(s). Visavam,   

em primeiro lugar, produzir uma certa quantidade de sofrimento que se possa, 

se não medir exatamente, ao menos apreciar, comparar e hierarquizar; a morte 

é um suplício na medida em que ela não é simplesmente privação do direito 

de viver, mas a ocasião e o termo final de uma graduação calculada de 

sofrimentos: desde a decapitação — que reduz todos os sofrimentos a um só 

gesto e num só instante: o grau zero do suplício — até o esquartejamento que 

os leva quase ao infinito, através do enforcamento, da fogueira e da roda, na 

qual se agoniza muito tempo; a morte suplício é a arte de reter a vida no 

sofrimento, subdividindo-a em “mil mortes” e obtendo, antes de cessar a 

existência, the most exquisite agonies (Foucault, 1987, p. 31).  
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O suplício penal não correspondia, portanto, a qualquer punição corporal, 

aplicada à revelia de objetivos, métodos e procedimentos: era uma produção 

diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a marcação das vítimas e para 

a manifestação do poder punitivo para as massas, através do terror, visando reconstruir 

a soberania lesada num ritual de controle social pelo medo.  

Por outro lado, se a punição era pública, o processo medieval era inquisitorial 

e secreto: o réu passava por uma sucessão de interrogatórios dirigidos para a confissão, 

sob juramento ou sob tortura, mas não tinha acesso à acusação, às imputações, aos 

depoimentos ou à qualquer prova – estas eram privilégios da acusação, de modo que, 

ao suposto criminoso, era vedado o direito de defesa.  

Além disso, eram comuns as arbitrariedades das medidas punitivas 

diferentemente aplicadas a depender da posição social do sujeito e não de seu crime: 

com a intensificação dos conflitos sociais que marcaram a transição ao capitalismo, 

leis criminais mais duras e rígidas foram direcionadas especificamente para as classes 

subalternizadas. Na prática, independente do delito, a fiança era reservada ao clero e a 

nobreza, enquanto o castigo corporal tornou-se a punição mor para os camponeses e 

trabalhadores. Afirma Rusche:  

O crescimento constante do crime entre setores do proletariado empobrecido, 

sobretudo nas grandes cidades, tornou necessário às classes dirigentes buscar 

novos métodos que fariam a administração da lei penal mais efetiva. O 

sistema de penas, com seu regime duplo de punição corporal e fianças, 

permaneceu imutável, exceto, no entanto, pelas diferentes aplicações da lei, 

feitas de acordo com a classe social do condenado (Rusche & Kirchheimer, 

2004, p. 31).      
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Os métodos de punição começaram a sofrer uma mudança mais profunda 

apenas em fins do século XVI, quando o sistema criminal atentou para a possibilidade 

de exploração do trabalho de prisioneiros no contexto de um desenvolvimento 

econômico que revelava o valor potencial de uma massa de material humano diante da 

ampliação dos setores urbanos e da extensão dos mercados no contexto mercantilista. 

A adoção da escravidão nas galés, a deportação, a servidão penal através de trabalhos 

forçados, o recrutamento para os exércitos e, sobretudo, as casas de correção, passaram 

a receber maior atenção, sem que isso significasse necessariamente uma 

“humanização” das penas10.  

Deve-se considerar que o crescimento demográfico em diversas regiões, 

abalado por guerras e distúrbios, não acompanhou no mesmo nível as exigências de 

mão de obra, obrigando, por exemplo, o aumento de salários. Nessa breve condição 

positiva para os trabalhadores, a pedra de toque da regulamentação do mercado foi a 

proibição de sua organização, o acalentamento do trabalho infantil tão logo a criança 

pudesse ser usada (o Estado fornecia às manufaturas crianças dos orfanatos e investia 

em escolas industriais) e as punições que pudessem aproveitar a mão de obra para um 

serviço que seria possivelmente rejeitado por um trabalhador livre, mesmo quando este 

enfrentasse péssimas condições de sobrevivência.  

Nesse contexto de acirramento das relações capitalistas, inicia-se um explícito 

tratamento penal da pobreza. No capítulo seguinte, guardadas as devidas 

especificidades, será possível identificar muitas semelhanças com as propostas 

adotadas e as ideologias prevalecentes na assistência dirigida à infância subalternizada 

no Brasil, sobretudo no contexto da expansão fabril.  

                                                           
10 No caso do trabalho forçado das Galés, muitos condenados se automutilavam com o propósito de 
evitar a punição, tida como equivalente a uma morte lenta e dolorosa (Rusche & Kirchheimer, 2004).   
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Embora inicialmente a assistência fosse tarefa quase que restrita à igreja, por 

diversas vezes, antes mesmo da formulação de uma política social consistente de 

Estado para minimizar os efeitos da pauperização11, incursões oficiais foram realizadas 

com o intuito de regular as condições de trabalho e a oferta de mão de obra. A repressão 

à vadiagem e a previsão de penas para mendigos foram algumas dessas medidas, 

distinguindo-se progressivamente com maior ênfase a mendicância apta e a não apta 

para o trabalho. A primeira era sujeita a um sistema incipiente de atenção assistencial; 

a segunda a uma política criminal cuja principal medida consistia na Casa de Correção 

– uma combinação de princípios das casas de assistência aos pobres (poorhouse), 

oficinas de trabalho (workhouse) e encarceramento.  

Expropriados dos meios de produção e expulsos de seus territórios no 

processo de acumulação primitiva do capital nos séculos XV e XVI, os camponeses 

concentraram-se nas cidades, onde a insuficiente absorção da mão de obra pela 

manufatura e a inadaptação ao novo contexto laboral originaram uma massa de 

mendigos, vagabundos, prostitutas, desocupados e – como não poderia deixar de ser – 

ladrões. Ficaram então conhecidos como as “classes perigosas” – produtos necessários 

de determinações estruturais, mas interpretados como expressão individual de atitudes 

defeituosas – sendo tangidos para as casas de trabalho e, posteriormente, de correção 

(Melossi, 2006).  É diante desta forte relação entre assistência e punição que Rusche 

afirma que “a história da política pública para mendigos e pobres somente pode ser 

compreendida se relacionarmos a caridade com o direito penal” (2004, p. 58).  

                                                           
11 Pauperismo é o termo utilizado para designar a contradição entre o crescimento e a generalização da 
pobreza e o aumento da capacidade social de produzir riquezas. A expressão surgiu na Europa Ocidental 
para dar conta dos impactos da primeira onda industrializante, iniciada na Inglaterra por volta da 
segunda metade do século XVIII (Netto, 2001). 
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Concebidas com o objetivo “de limpar as cidades de vagabundos e mendigos” 

e, simultaneamente, transformar seu público em força útil e disciplinada de trabalho, 

as Casas de Correção – protótipos do cárcere moderno – expandiram-se para toda 

Europa a partir do exemplo da Holanda e da Inglaterra12 (Melossi & Pavarini, 2006). 

Através do trabalho forçado dentro da instituição, esperava-se que os prisioneiros 

adquirissem hábitos industriosos, recebendo um treinamento profissional para 

ingressarem no mercado quando conquistassem a liberdade.  Esse processo, que 

coincide com o desenvolvimento industrial e não se limita ao poder punitivo13 é 

identificado por Foucault como o assujeitamento a uma nova forma de controle 

fundado na normalização. 

Inicialmente destinadas às pessoas que exerciam atividades ilegais, como 

mendigos e prostitutas, após sua expansão pela Europa e com sua reputação 

estabelecida, cidadãos livres começaram a internar nas Casas de Correção crianças 

rebeldes e dependentes dispendiosos. Órfãos e necessitados em geral também foram 

admitidos em algumas modalidades da instituição, como nos Hôpitaux généraux na 

França.  

Para assegurar seus recursos financeiros, os internos das Casas eram 

frequentemente demandados a continuar trabalhando por um período 

consideravelmente longo, mesmo após concluído o treinamento, como forma de pagar 

os custos de manutenção e educação. Em Bordeaux, por exemplo, as crianças eram 

obrigadas a passar quatro anos em treinamento e dois trabalhando para pagar seus 

custos. Em Berlim, estatutos desse tipo de estabelecimento previam que crianças com 

                                                           
12 Não à toa: Inglaterra e Holanda eram dois países em que a mentalidade de origem calvinista, de 
valorização do trabalho como sinal da escolha divina para a salvação, estava muito presente.  
13 A medicina social, a escolarização em massa e a racionalização da produção são outros elementos.  
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menos de doze anos deviam permanecer por pelo menos três anos, uma vez que se 

requeria o mínimo de dezoito meses de treinamento.  O uso da religião também era um 

importante elemento destas instituições, especialmente como meio de inculcar a 

disciplina e a disposição ao trabalho como medida eficaz de enfrentamento do crime.  

Mas nem sempre o controle sobre os sujeitos e seu cotidiano dentro dessas 

instituições foi realizado. Em fins do século XVIII ainda era bastante comum a 

combinação dos mais diferentes propósitos numa mesma instituição. A casa de 

Pforzheim, por exemplo, era  

um orfanato, um instituto para cegos, surdos e mudos, um asilo para loucos, 

um centro de assistência à infância e uma colônia penal, tudo numa só. A casa 

de Leipzig ostentava a seguinte inscrição: Et improbis coercendis et quos 

deseruit sanae usura custodiendis (“Para corrigir desonestos e guardar 

lunáticos”). Em 1780, somente 148 dos 283 internos da instituição de 

Ludwigsburg eram condenados; o resto eram órfãos, pobres ou lunáticos. A 

mesma variedade pode ser achada nos Hôpitaux généraux, embora apenas 

uma minoria de criminosos estivesse incluída no começo, por causa das 

sentenças severas sob o Ancien Régime (Rusche & Kirchheimer, 2004, p. 98) 

De todo modo, foi essa forma geral de uma aparelhagem de intenções 

pedagógicas para tornar os indivíduos dóceis e úteis, através de um trabalho cada vez 

mais preciso sobre seu corpo, que possibilitou a instituição Prisão na passagem ao 

capitalismo. Concebida como um aparelho disciplinar exaustivo, deveria racionalizar 

as técnicas e instituições de punição e tomar a seu cargo todos os aspectos dos 

indivíduos: seu treinamento físico, sua aptidão para o trabalho, seu comportamento 

cotidiano, sua atitude moral, suas disposições (Foucault, 1987). Primeiro para a 
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manufatura, depois para a fábrica, a disciplina justificaria o aparecimento do 

encarceramento enquanto punição per si.   

Na Europa do fim do século XVIII e início do século XIX – quando a nova 

classe, já constituída, constrói sua hegemonia político cultural –, uma nova legislação 

também define o poder de punir como uma função geral da sociedade que é exercida 

da mesma maneira sobre todos os seus membros. No entanto, na formação social 

erigida sobre a relação capital / trabalho assalariado, as ilegalidades permanecem 

diferenciadas (prisão para as classes populares, imunidade ou multas para a burguesia), 

agora legitimadas pela ideologia do contrato e da defesa social. Ao fazer da detenção 

a pena por excelência, ela introduz processos de dominação característicos de um tipo 

particular de poder / saber: “uma justiça que se diz igual, um aparelho judiciário que 

se pretende autônomo, mas que é investido pelas assimetrias das sujeições 

disciplinares, tal é a conjunção do nascimento da prisão, ‘pena das sociedades 

civilizadas’ ”(Foucault, 1987, p. 207).  

Apesar de diferentes modelos de detenção já existirem anteriormente, a prisão 

marca a história da justiça penal pelo amadurecimento de um nova ideologia de 

submissão que dispensa a violência explícita. A colonização da instituição judiciária 

foi proporcionada, portanto, por uma responsabilização aparentemente neutra, posto 

que quantificável com relação a gravidade da infração, mas que empiricamente não se 

define como instrumento de supressão da criminalidade, e sim como sua gestão 

diferencial.   

Mas o mais interessante na leitura crítica sobre seu surgimento e adoção como 

principal forma de castigo quando antes ocupava uma posição marginal na sociedade 

feudal não está na comprovação de sua aplicação seletiva, e sim na interpretação de 

sua utilidade, encontrada no nexo histórico entre cárcere e fábrica (Melossi, 2006). A 
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resposta para sua generalização está na disciplina, conceito fundamental da obra de 

Foucault e definida por Melossi como teoria materialista da ideologia nas sociedades 

capitalistas.  

A disciplina é a própria (micro)física do poder, instituída para controle e 

sujeição do corpo, com o objetivo de tornar o indivíduo dócil e útil: uma 

política de coerção para domínio do corpo alheio, ensinado a fazer o que 

queremos e a operar como queremos. O objetivo de produzir corpos dóceis e 

úteis é obtido por uma dissociação entre corpo individual, como capacidade 

produtiva, e vontade pessoal, como poder do sujeito sobre a energia do corpo 

(Santos, 2005, p. 3). 

 

A utilização da prisão se baseia, portanto, na forma simples e quantificável 

de privação de liberdade, mas sobretudo em seu papel, suposto ou exigido, de aparelho 

para transformar os indivíduos. Esse duplo fundamento – jurídico-econômico por um 

lado, técnico-disciplinar por outro – fez a prisão aparecer como a forma mais imediata 

e mais civilizada de todas as penas, de forma que o encarceramento penal, desde o 

século XIX, recobriu ao mesmo tempo a privação de liberdade e a transformação 

técnica dos indivíduos (Foucault, 1987).  

Na sociedade de produção de mercadorias, a reprodução ampliada do capital 

pela expropriação de mais valia da força de trabalho pressupunha o controle da classe 

trabalhadora dentro e também fora das fábricas: nesse último caso, também para 

manter os salários em níveis adequados para a valorização do capital. Assim, a 

disciplina como política de coerção para produzir sujeitos aptos ao novo modo de 

produção é um fenômeno igualmente relativo à economia política (Melossi, 2006; 



41 

 

Rusche, 2004), para além do investimento no corpo por relações de poder, na 

linguagem de Foucault.  

Para que fosse funcional como mecanismo de “correção” dos trabalhadores, 

o aparelho carcerário recorreu a três grandes esquemas: o político-moral do isolamento 

individual e da hierarquia; o modelo econômico da força aplicada a um trabalho 

obrigatório; e o modelo técnico médico da cura e da normalização: “a cela, a oficina, 

o hospital. A margem pela qual a prisão excede a detenção é preenchida de fato por 

técnicas de tipo disciplinar; e esse suplemento disciplinar em relação ao jurídico, é a 

isso, em suma, que se chama o “penitenciário” (Foucault, 1987, p. 221). 

A prisão foi, igualmente, espaço privilegiado de produção de saber, numa 

constituição recíproca de legitimação e replicação com o poder punitivo que o 

possibilitou - e o infrator torna-se, destarte, o delinquente: um “individuo a conhecer”, 

um objeto de saber que possa preencher as lacunas da ideologia e da prática coercitiva: 

A prisão não tem só que conhecer a decisão dos juízes e aplicá-la em função 

dos regulamentos estabelecidos: ela tem que coletar permanentemente do 

detento um saber que permitirá transformar a medida penal em uma operação 

penitenciária; que fará da pena tornada necessária pela infração uma 

modificação do detento, útil para a sociedade (Foucault, 1987, p. 223). 

Sua observação deve “remontar não só às circunstâncias, mas às causas de 

seu crime; procurá-las na sua história de vida, sob o triplo ponto de vista da 

organização, da posição social e da educação, para conhecer e constatar as inclinações 

perigosas da primeira, as predisposições nocivas da segunda e os maus antecedentes 

da terceira” (Foucault, 1987, p. 224). É esse novo saber, para o qual importa qualificar 

“cientificamente” o ato enquanto delito e principalmente o indivíduo enquanto 

delinquente, que possibilita a emergência da criminologia – um saber que avalia, mede, 
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diagnostica e trata deste ser especifico, anormal e perigoso. Assim, “a técnica 

penitenciária e o homem delinquente são, de algum modo, irmão gêmeos” (Foucault, 

1987, p. 208).  

É, portanto, a partir do final do século XVIII, quando era celebrada a 

conquista da liberdade e dos ideais democráticos pós-Revolução Francesa, que foram 

instituídas a prisão e as modernas tecnologias de dominação: “as luzes que 

descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas” (Foucault, 1987, p. 195). 

Posteriormente, seus princípios e funcionamento vão perdendo muitos aspectos do 

sentido original, prevalecendo enquanto sistema intimidatório e terrorista de gestão 

dos “sobrantes” no desenvolvimento do capitalismo (Zaffaroni, 2001).  

Por seus (d)efeitos visíveis, a prisão foi denunciada desde muito cedo como 

um grande fracasso da justiça penal. Elas não diminuem a taxa de criminalidade, 

provocam a reincidência, “fabricam” carreiras criminosas, estimulam comportamentos 

violentos, favorecem uma rede de solidariedade para a organização de novos crimes, 

dificultam a “ressocialização” do apenado pela discriminação social e comprometem 

a família do detento (Foucault, 1987). No entanto, assistimos a constante recondução 

de suas técnicas e promessas naquilo que Foucault denominou as máximas universais 

da boa condição penitenciaria:  

- o princípio da correção: a detenção penal deve ter por função essencial a 

transformação do comportamento do indivíduo;  

- a classificação: os detentos devem ser isolados ou repartidos de acordo com 

a gravidade penal de seu ato, mas também segundo sua idade, suas disposições e as 

técnicas de correção que se pretende utilizar com eles;  

- a modulação das penas, cujo desenrolar deve poder ser modificado segundo 

a individualidade dos sujeitos, os resultados obtidos, os progressos ou as recaídas;  
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- o trabalho como obrigação e como direito: o trabalho deve ser uma das 

peças essenciais da transformação e da socialização progressiva; 

- a educação penitenciária: a educação é, por parte do poder público, ao 

mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação 

para com o detento;  

- o controle técnico da detenção: o regime da prisão deve ser, pelo menos em 

parte, controlado e assumido por um pessoal especializado que possua as capacidades 

morais e técnicas de zelar pela boa formação dos indivíduos; e por fim,  

- o princípio das instituições anexas: o encarceramento deve ser 

acompanhado de medidas de controle e de assistência até a readaptação definitiva do 

antigo detento.  

Daí a conclusão de Foucault de que “palavra por palavra, de um século a 

outro, as mesmas proposições fundamentais se repetem. E são dadas a cada vez como 

a formulação enfim obtida, enfim aceita de uma reforma até então sempre fracassada 

(...)” (1987, p. 238).  

Se a prisão tornou-se uma instituição falida enquanto um projeto que deveria 

proporcionar a responsabilização dos crimes e uma re-significação da história de vida 

dos sujeitos internos para o retorno ao convívio social, tampouco as unidades de 

privação de liberdade para adolescentes puderam atender a este projeto. Estas unidades 

trazem em seu bojo uma série de práticas e de condições de funcionamento que 

marcam os jovens pela retirada de sua dignidade. Elas consistem no modelo 

penitenciário aplicado para os mais novos, mas com os mesmos problemas da prisão, 

problemas estes sempre atribuídos ou à má gestão (práticas de tortura, negligência e 

humilhação, ambiente de intensa violência física e psicológica, insalubre, 

superlotados, etc.) ou, no caso da explosão deste “barril de pólvoras” em rebeliões e 
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motins, aos os próprios adolescentes (por não se submeterem ao massacre cotidiano 

de seu encarceramento).    

Especialmente na periferia do capitalismo global, atestamos essa falência da 

pena de prisão quanto aos seus objetivos “pedagógicos” e, simultaneamente, 

massificamos seu uso. Encontramo-nos hoje numa situação de hiperencarceramento; 

e mais, de uma indústria de controle do crime que tornou o cárcere um dos setores 

mais dinâmicos da economia:  "A nossa companhia foi fundada no princípio que 

poderíamos, sim, vender prisões da mesma forma como se vendem carros, imóveis ou 

hambúrgueres", afirma sem pudor o representante da Corrections Corporation of 

América14, revelando uma lógica de mercado especialmente cruel: quanto mais 

encarcerados, maior o lucro.  

 

 

1.2. O saber que alimenta e justifica o controle: breve histórico das criminologias  

 

Criminologia é saber e arte de despejar discursos perigosistas. 

Eugênio Raul Zaffaroni 

 

Apresentando como principais referências Jeremy Bentham, na Inglaterra, 

Alselm von Feuerbach, na Alemanha e Cesare Beccaria, na Itália (Vera M. Batista, 

2012), a escola clássica, contra a incerteza da punição e a arbitrariedade dos tribunais 

criminais das aristocracias, racionalizou o controle social através das técnicas 

                                                           
14 Disponível em 

http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/30857/penitenciarias+privadas+batem+recorde+de+lu
cro+com+politica+do+encarceramento+em+massa.shtml 
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legislativas, tendo sido estas utilizadas (e não necessariamente elaboradas) para 

garantir os interesses da burguesia na tensão entre a tradição medieval, absolutista, e a 

regulação das relações capitalistas nascentes na construção da modernidade jurídica.  

Para Baratta (2002), as contribuições de Beccaria, aprofundadas por Carrara 

e tantos outros, teve como consequência para a história da ciência penal uma 

formulação pragmática dos pressupostos para uma teoria jurídica do delito, do 

processo e da pena dentro do quadro de uma concepção liberal do estado de direito e 

do contrato social.   

Originalmente publicada em 1764, a obra Dos Delitos e das Penas, de Cesare 

Beccaria (2006), consiste no mais importante tratado desta Escola, o mais significativo 

dentre os que, no seio da Filosofia das Luzes, ocuparam-se com o direito penal, 

marcando irreversivelmente o debate sobre o tema e espraiando seus princípios, 

décadas depois, por toda Europa e ocidente.  

O autor fundamenta no conceito de livre arbítrio (posteriormente questionado 

pela perspectiva Positivista) a justificação do “direito de punir”15. Este seria realizado 

através de uma “medição” da conduta delitiva que, por seu turno, se traduz na 

quantidade de liberdade que deveria ser suprimida conforme a gravidade estabelecida 

para o fato cometido. A pena, no entanto, que não derivasse da “absoluta necessidade”, 

foi por ele considerada tirânica. A recepção “humanista” da obra está vinculada 

justamente às ferrenhas críticas que o autor dirige às práticas de tortura e pena de morte 

– “esta inútil profusão de suplícios” (p.107) – contestando sua eficiência e necessidade 

                                                           
15 Se o indivíduo decide, deliberada e livremente, agir contra as normas estabelecidas, ele deve ser 
considerado o único responsável por suas próprias condutas e deve responder, em nome da defesa social, 
pela infração cometida.  
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para a manutenção da ordem social uma vez que, em sua concepção, “à medida que os 

suplícios tornam-se mais cruéis, as almas humanas endurecem” (p.104).  

Seu exemplo de atrocidade poderia, inclusive, proporcionar “paixões” 

contrarias àquelas que se deveria promover no convívio social, provocando a ira contra 

o poder soberano. Afirma o autor: “Parece-me um absurdo que as leis, que são a 

expressão da vontade pública – que detestam e punem o homicídio – (...) para afastar 

os cidadãos do assassínio, ordenem um outro público” (p. 112). É a certeza da punição, 

mais do que a severidade, que é enfatizada em suas conclusões. 

De acordo com o tratado, somente a legislação poderia decretar as penas sobre 

os delitos, visando sempre uma contra motivação em face ao crime em proporção ao 

dano que este causa à sociedade ou à nação. As leis deveriam consistir, por 

conseguinte, na estrutura sobre a qual os homens livres unem-se em sociedade, 

superando um “estado de guerra” de interesses exclusivamente pessoais. Implícito 

nesta união (cada membro particular está ligado à sociedade e vice-versa) está uma 

porção de liberdade a ser sacrificada em prol da coletividade. Defende Beccaria: 

Não é só de interesse comum que não se cometam delitos, mas também que 

esses sejam raros proporcionalmente ao mal que causam à sociedade. 

Portanto, os obstáculos que afastam os homens dos crimes devem ser mais 

fortes na mesma dimensão em que os delitos são mais prejudiciais à sociedade 

e também na dimensão dos impulsos que impelem os homens aos crimes. 

Dessa forma, deve haver uma proporção entre os delitos e as penas (Beccaria, 

1764 / 2006, p. 41).  

O dano e a defesa social constituíam, neste sistema, os elementos 

fundamentais, respectivamente, da teoria do delito e da teoria da pena. Com uma 

perspectiva jusnaturalista, defende o autor que, ao analisarmos a história, 
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Veremos que as leis, que são ou deveriam ser pactos de homens livres, não 

foram mais que um instrumento das paixões de alguns poucos, ou frutos de 

uma casual e passageira necessidade; jamais sendo ditadas por um sensato 

examinador da natureza humana que concentrasse em um só ponto as ações 

da sociedade e as considerassem sob esse ponto de vista: a máxima felicidade 

dividida pelo maior número (Beccaria, 2006, p. 27).   

A legislação deveria ser, então, fundamentada na “arte de conduzir os homens 

à felicidade máxima ou ao mínimo de infelicidade possível, segundo todos os cálculos 

dos bens e dos males da vida” (p. 153). Sua aplicação necessitaria ser ágil para que se 

potencializasse o sentido da sanção e as penas deveriam ser aplicadas independente de 

quem praticasse o ato punível: “quais seriam as penas aplicáveis aos delitos dos 

nobres; os privilégios que formam grande parte das leis de uma nação? (...) [as penas] 

devem ser as mesmas para o primeiro e o ultimo cidadão.  Cada distinção, seja de 

honra ou de riquezas, para que seja legitima, supõe uma igualdade anterior fundada na 

lei.” (p.89). Precisamente deste conceito deriva a função legitimadora de uma 

igualdade formal sempre desmentida por uma desigualdade empírica.  

A racionalidade e o contratualismo são igualmente marcas de sua obra, 

apresentando de forma original o princípio de proporcionalidade que deveria existir 

entre o delito cometido e a penalidade a ser imposta (relação de imputação). Em 

oposição às teorias penais vigentes, Beccaria procurou estabelecer critérios fixos e 

claros para as formas de julgamento. O legislador deveria cumprir à risca os 

procedimentos sustentados pela Lei, pois desta objetividade derivaria a própria Justiça, 

entendida como “o vínculo necessário para manter unidos os interesses particulares, 

que sem isso se dissolveriam, voltando ao antigo estado de insociabilidade” (p. 32). 
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Ou seja, em sua visão, quanto menor a interferência da subjetividade do magistrado na 

operacionalidade do direito, tanto mais haveria garantia da justiça nos julgamentos.  

Por fim, seguindo a máxima da maior felicidade para o maior número, a 

prevenção aos delitos, e não a sua punição, deveria ser o alvo da legislação. Para tanto, 

seriam necessárias leis claras e simples, “que favoreçam mais aos homens que as suas 

classes” (p.154), privilegiando-se a educação como “meio mais seguro, porém mais 

difícil” (p. 163) de prevenir as ilicitudes. Conclui o autor: 

De tudo que foi visto se pode estabelecer um teorema geral, muito útil, mas 

pouco usado (...): para que cada pena não seja uma violência de um ou de 

muitos contra um cidadão, deve ser essencialmente pública, rápida, 

necessária, a mínima possível nas dadas circunstâncias, proporcional aos 

delitos, ditada pelas leis” (Beccaria, 1764 / 2006, p. 167).  

Outros teóricos, visando uma sistematização racionalista do direito penal, 

chegaram a conclusões semelhantes e reforçaram tal posicionamento. Foi o caso de 

Romagnosi, que acrescenta à obra clássica a percepção de que a pena não é o único 

meio de defesa social; antes, o maior esforço deveria ser o de prevenir o delito através 

do melhoramento e desenvolvimento das condições de vida da população em geral. 

Com um posicionamento mais genuinamente naturalista, concebia o direito penal 

como anterior às convenções humanas e, portanto, imutável.  

Dos que defenderam os princípios iluministas, racionalistas e jusnaturalistas, 

Francesco Carrara também se destaca por ter elaborado “uma síntese logicamente 

harmônica”, através da obra Programma Del Corso Di Dirito Criminale, cuja primeira 

edição data de 1859. Com ele nasce a moderna ciência do direito penal italiano e a 

defesa da consideração do delito como ente jurídico. De acordo com Baratta (2002, p. 

37),  
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O edifício teórico construído por Carrara com esta pretensão filosófica de 

apreender uma verdade superior e independente da contingente autoridade da 

lei positiva, foi o primeiro grande edifício cientifico do direito penal da Itália, 

no qual toda a teoria do direito deriva de uma consideração jurídica rigorosa 

do mesmo, entendido não como mero fato danoso para a sociedade, mas como 

fato juridicamente qualificado, ou seja, como violação do direito”. 

É precisamente essa lógica a se consolidar na concepção de Defesa Social, 

que fundamenta-se na ideia que os delitos previstos no código penal constituem 

ofensas de interesses fundamentais e, no limite, atentam contra as condições essenciais 

da existência em sociedade. Nascida contemporaneamente à revolução burguesa, ela 

se impôs como elemento sine qua non de seu ordenamento jurídico, assumindo o 

predomínio ideológico dentro do especifico setor penal e, tal como afirmado 

anteriormente, realizando uma função de legitimação desse sistema. Há, portanto, um 

conteúdo universalista na definição do desvio, uma concepção da criminalidade como 

qualidade ontológica de certos comportamentos (embora, em Beccaria e em toda 

escola clássica, ainda não de certos sujeitos) e uma pressuposição de valores 

homogêneos, protegidos pelo direito penal.   

O conteúdo dessa ideologia, de acordo com Baratta (2002), pode ser 

sumariamente condensando em uma série de seis princípios basilares, todos já 

identificados, com maior ou menor peso, na escola italiana: princípio de legitimidade 

(o Estado é considerado expressão da própria sociedade e, portanto, está legitimado 

para reprimir a criminalidade – entendida como desvio individual - por meio de suas 

instâncias oficiais de controle: a própria legislação, o aparato policial, as instituições 

penitenciarias, etc.); princípio do bem e do mal (aquele que delinque é um elemento 

negativo e disfuncional; o crime é o mal, a sociedade constituída é o bem); princípio 
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de culpabilidade (o delito é expressão de uma atitude interior reprovável por contrariar 

os valores da sociedade); princípio da finalidade ou da prevenção (a pena serve para 

prevenir o crime, funcionando como uma contra motivação e exercendo a função de 

ressocializar o delinquente, e não apenas para puni-lo de forma retributiva); princípio 

da igualdade (a lei é igual para todos, assim como a reação penal); e princípio do 

interesse social (os interesses protegidos pelo direito penal são comuns a todos os 

cidadãos).  

Ao considerar a existência de valores sociais absolutos e harmônicos, a 

ideologia da Defesa Social oculta o contexto e a história de sua própria formulação, 

retirando de seus enunciados e funcionamento a necessária articulação com uma 

especifica estrutura econômico-social. Mais do que isso, visto que concretamente o 

direito penal não afeta à sociedade como um todo, o conceito exerce uma função 

justificante ou racionalizante da criminalização seletiva.  

Ao longo do desenvolvimento das diferentes abordagens criminológicas, a 

ideia de “defesa social” foi sendo desmascarada como ideologia sem, no entanto, ser 

possível o desmonte de sua prática – o que só poderia acontecer com uma profunda 

alteração das relações sociais. Dentro do quadro das diversas teorias sociológicas do 

crime e do desvio, abordaremos sumariamente as que possibilitaram a crítica 

contundente da defesa social, alicerce formal sobre o qual se ergue a política criminal 

moderna.  Antes, no entanto, é preciso apresentar de forma mais detalhada as 

insistentes abordagens da criminologia positivista16 que, a despeito de suas 

                                                           
16 Ao observarmos a atual política criminal, seus fundamentos e as instituições que lhes correspondem, 
tais abordagens sobre a criminalidade parecem superadas.  Um olhar mais atento, contudo, pode 
identificar diversas continuidades ou desdobramentos, dentre os quais a orientação patológica e clínica 
para a compreensão da conflitualidade social e seu insistente paradigma etiológico, qual seja, a busca 
das causas da criminalidade nos indivíduos que entram em conflito com o ordenamento jurídico, ainda 
que tal perspectiva tenha sido posta em cheque desde a teoria do Labeling Approach.  
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formulações contrarias à Escola Clássica, contribuíram sobremaneira para um giro 

axial da forma de compreender o crime e seus autores.  

Estas perspectivas, próprias da criminologia inspirada na filosofia e na 

psicologia do positivismo naturalista, possuíram grande impacto entre o final do século 

XIX e a primeira metade do XX ao apresentarem a possibilidade de uma resposta penal 

individualizada e eficaz, capaz de modificar ou corrigir o delinquente. A novidade 

consistia na observação e no exame detalhado dos criminosos nas prisões e nos 

manicômios judiciários, apresentando-se como uma nova disciplina científica que, 

diferente do direito clássico, não teria por objeto propriamente o delito, considerado 

enquanto conceito jurídico de violação da norma, mas o homem delinquente. É, 

portanto, justamente a concepção positivista da ciência como estudo das causas que 

batizou a criminologia. Entre seus principais representantes, estão a escola sociológica 

francesa (Gabriel Tarde), a Escola social na Alemanha (Franz Von Liszt) e 

especialmente a Escola Positiva italiana, tendo Lombroso à frente e sendo 

complementada por Enrico Ferri e Raffaele Garofalo. 

Lombroso formou-se em medicina em 1858, especializando-se em 

psiquiatria. Foi diretor do manicômio de Pesaro, onde iniciou seus estudos com 

doentes mentais; médico da penitenciária de Turim, dentre outras cidades, e médico 

militar - o que é particularmente revelador de como as mesmas bases epistemológicas 

deram origem à noção moderna tanto do criminoso como do louco, com seus 

respectivos tratamentos institucionais: a penitenciária e o modelo manicomial. Em 

1871 publicou a obra L’Uomo Delinquente, considerada por alguns teóricos a 

verdadeira obra fundadora da criminologia (Rauter, 2003). No livro, Lombroso 

procura explicitar a existência de delinquentes natos através de características físicas 

e psicológicas: “Destes homens que concentram no organismo humano tantas 
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anomalias, como nos crimes, tanta constância nas reincidências, pretendo estudar a 

biologia e a psicologia” (Lombroso, 1876 / 2007, p. 30).  

De acordo com sua teoria, o criminoso traria organicamente, por atavismo ou 

hereditariedade, a reminiscência de comportamentos adquiridos durante a evolução 

psicofisiológica (na referida obra são constantemente comparados com “bárbaros” e 

“selvagens”), possuindo uma tendência inata para o crime. Percebido também como 

doente17, o criminoso possuiria algumas características especialmente reveladoras de 

sua delinquência: ânimo violento, espírito vingativo, vaidade instintiva, 

insensibilidade ou tolerância a dor, ausência do sentimento de compaixão ou 

indiferença pela desgraça alheia, preguiça e apreço à ociosidade, insensibilidade 

moral, tendências obcenas ou “forma monstruosa de amor sexual” e, por fim, 

alterações físicas (mandíbulas volumosas, disposição dos olhos e orelhas, formato do 

crânio, assimetria facial etc.). Alguns hábitos também são especialmente relacionados 

por Lombroso, como o jogo e o alcoolismo. Em consequência desta percepção, o 

delinquente deveria ser segregado da sociedade sadia, por ser perigoso e inconstante. 

 Lombroso afirmou algumas vezes sua aposta na educação como forma de 

controle das tendências criminosas, mas em outros casos defendeu o isolamento 

permanente, condenando algumas personalidades como “incorrigíveis”. Fatores como 

o meio ambiente, clima e educação foram analisados pelo médico e considerados 

fontes de formação do caráter, de modo que em alguns momentos defendeu a prática 

de uma atenção diferenciada sobre a criança, devendo os especialistas ficarem atentos 

à precocidade de manifestação das tendências e ao tipo de treinamento e educação 

                                                           
17 A influência da Escola Positiva fez-se sentir também na Psicologia, contribuindo para a especialidade 
da Psicologia Criminal, e na Criminologia, que defendeu por longo período que os criminosos deveriam 
ser encaminhados para tratamento médico e psiquiátrico.  Também é importante lembrar a produção da 
filha de Lombroso, Paola, que notabilizou-se na pedagogia e na psicologia infantil com nítida influência 
de seu pai.  
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conferido. Afirmou Lombroso sobre as “sanções e meios preventivos do crime dos 

meninos”:  

Entendemos por educação, além das simples instruções teóricas que 

raramente ajudam, também aos adultos, para quem vemos tão pouco apontar 

a literatura, os discursos, as artes ditas moralizadoras. Menos ainda, a 

violência, com que mais e mais se realçam os hipócritas, transforma o vício 

em virtude, mas o vício em outro vício. Há realmente uma série de movimento 

reflexos substituindo lentamente outros que foram causas diretas ou ao menos 

favoráveis à manutenção das tendências maldosas, e isso por meio da 

imitação, dos hábitos gradualmente introduzidos com a convivência com 

pessoas honestas e com precauções bem orientadas para evitar que surja em 

terreno adequado à proliferação de ideia fixa que vemos tornar-se tão fatais 

na infância (Lombroso, 1876 / 2007, p. 85, grifo nosso). 

Percebe-se também no autor uma visão patologizante das culturas típica da 

corrente que ficou conhecida como evolucionismo social, adotando uma postura 

etnocêntrica e normalizante ao menosprezar e inferiorizar os costumes e hábitos 

divergentes de sua própria conformação social. Um exemplo é a longa apreciação que 

realiza sobre a tatuagem, tida como “característica que é mais psicológica do que 

anatômica”, um símbolo singular “do homem primitivo ou em estado de selvageria”. 

Além da tatuagem, Lombroso considerou sintomáticas a linguagem e as relações 

amorosas dos “criminosos” e “dementes”.  

Ferri ampliou o quadro dos determinantes do crime, dividindo-os entre fatores 

antropológicos, físicos e sociais. Na obra Sociologia Criminale (1900)18, ataca o 

                                                           
18 Disponível em https://archive.org/stream/sociologiacrimin00ferr#page/n9/mode/2up 
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“silogismo unanime” dos juristas que defendem o livre arbítrio e a liberdade moral, 

procurando demonstrar a “ilusão” desta “crença” por meio da “fisiopsicologia 

positiva” (o crime seria expressão de elementos naturais e sociais). A partir daí, 

defende aplicações individuais das penas como um “direito-dever” do Estado, visando 

o tratamento adequado e eficaz do homem delinquente. 

Em Delinquente e Responsabilidade Penal (1923/2006), tendo a teoria da 

escola positiva já alcançado grande repercussão no ocidente, aprofunda o debate sobre 

a anormalidade do delinquente, afirmando a existência de um tipo criminoso e 

procedendo a sua classificação antropológica. Assume, ainda, que a influência das 

condições ambientais (clima, temperatura) e sociais (miséria, educação, profissão, 

estado civil, vida urbana ou rural, etc.) são inseparáveis das condições congênitas e 

hereditárias, e portanto também podem contribuir para a modificação do tipo 

criminoso. Ferri deixa o campo de investigação aberto aos novos cientistas ao afirmar 

que “à medida que os métodos de investigação biológica se aperfeiçoam, vão 

destacando-se novas anomalias dos criminosos”, e cita como amostra os dados da 

endocrinologia, “que demonstram, por exemplo, nos criminosos sexuais, anomalias 

bioquímicas, verdadeiramente decisivas para todos os sujeitos” (p.85). De fato, as 

manipulações nesse campo foram muitas. Um exemplo particularmente interessante 

para esta pesquisa pode ser extraído da própria obra de Ferri, que cita um estudo sobre 

“a delinquência dos menores” no qual 70% tinham progenitores com “taras sifilíticas”, 

problemas alcoólicos, sofriam de tuberculose ou eram epiléticos19.  

                                                           
19 De fato, a sífilis e, sobretudo, a tuberculose configuravam-se como graves problemas sanitários 
daquele período, restando evidente que há uma relação de causa e efeito naturalizada pelo autor em 
questão.  
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Na obra, considera que todo o crime, desde o mais leve ao mais grave, “é a 

expressão sintomática de uma personalidade anti-social, sempre anormal, portanto 

perigosa”, de onde conclui ser “inevitável que o ordenamento jurídico de defesa social 

repressivo não pode se subordinar a uma anormalidade, intimibilidade ou 

dirigibilidade do sujeito que pratica atos criminosos” (p.59). O homem não 

delinquente, ainda que “amoral”, também apresentaria com frequência alguma 

“anomalia orgânica ou psíquica” mas, diferente dos criminosos, são anormalidades 

menos graves e em menor número (p.85).  

Assim como os demais teóricos da escola, assume que sobre todos, sem 

distinção, devem recair sanções (“sem exceções elásticas e discutíveis”) e defende as 

medidas de segurança para alguns casos específicos. A classificação dos criminosos, 

embora não pudesse ser considerada como guia para o legislador, poderia, segundo 

Ferri, ter utilidade para as ações de polícia na “defesa preventiva”. Quanto à execução 

da pena, recomendava reunir em cada estabelecimento carcerário uma segregação que 

levasse em conta uma classificação “antropologicamente homogênea” -  criminosos 

natos, instintivos ou por tendência congênita; criminosos loucos; criminosos habituais; 

criminosos ocasionais; e, por fim, criminosos passionais - ao que corresponderia a um 

tratamento especial para sua “reeducação”, seguindo as orientações da Antropologia 

Criminal, Psicopatologia Criminal e Medicina Legal (p.91 - 92).  

O criminoso nato, “revelação própria e verdadeira da Antropologia 

Criminal”, se caracterizaria antes de tudo pela sua impulsividade, ausência ou fraqueza 

do sentido moral e pela insensibilidade congênita (a qual também se referia Lombroso 

pela denominação de “analgesia”), o que o levaria a cometer os mais diversos crimes, 

de gravidades distintas. Estes eram considerados “incorrigíveis”, o que se comprovaria 

pela precocidade e reincidência com que praticavam os delitos. Nas palavras do autor: 
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Sem dúvida, os criminosos natos, considerando que sua tendência criminosa 

é efeito quase exclusivo de suas condições de anormalidade físico-psíquica e 

que recebem do ambiente físico e social apenas o incentivo para o crime (mais 

próximo de ser a causa determinante), apresentam o grau mais alto de 

periculosidade por sua inata tendência a cometer qualquer crime 

(frequentemente com ferocidade inumana) ou a repetir a execução, mesmo 

depois e apesar de ter expiado longas condenações (Ferri, 1923/2006, p. 94). 

O criminoso louco seria impulsionado ao crime não somente por seu 

“distúrbio mental”, mas também por uma “atrofia do sentido moral”, ou seja, por uma 

ausência de “repugnância perante a ideia e a ação delitiva”. O criminoso habitual, 

embora fosse caracterizado pela “obstinada reincidência” assim como o criminoso 

nato, possuiria uma fisionomia biopsíquica própria e uma diminuta adaptabilidade à 

vida social. Seu tipo mais frequente seria o indivíduo que,  

Nascido e criado em um ambiente de miséria material e moral, portando taras 

hereditárias somáticas e psíquicas, começa desde cedo cometendo infrações 

leves (mendicância, vagabundagem, furto simples, etc.); logo, em função da 

deletéria influência das prisões, das más companhias, da dificuldade de 

encontrar um trabalho estável, e, com frequência, devido à lamentável ação 

da polícia empírica, recai obstinadamente no crime, somando, inclusive um 

grande número de condenações (Ferri, 1923/2006, p.96).  

Como será exposto no capítulo seguinte, a ideia de uma infância “moralmente 

abandonada” e seus riscos para a formação de uma personalidade delinquente serão 

amplamente discutidas na realidade brasileira, condicionando projetos de lei e 

instituições especificas para que recebessem o ideal nunca alcançado de “tratamento 

adequado”. Talvez seja justamente quando dirigida à infância que o projeto de “defesa 
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social” age de forma mais explicíta almejando a cura ou a reeducação, e não apenas de 

modo repressivo e punitivo.  

Os dois últimos casos apontados por Ferri são o criminoso ocasional e o 

passional. Ambos possuiriam, como qualquer tipo criminoso, anomalias biopsíquicas 

adquiridas ou congênitas, mas se caracterizam pelo predomínio de influências 

externas, como provocações injustas ou necessidade familiar (no primeiro caso), e 

paixões sociais ou políticas (no segundo).   

As consequências políticas desta tipologia são muito bem interpretadas pelo 

criminologista crítico Alessandro Baratta (2002). A primeira, expressa formal e 

amplamente sobretudo nas medidas de segurança, consiste na duração tendencialmente 

indeterminada da pena, já que o critério de sua aplicação não depende do fato 

delituoso, mas das condições do sujeito tratado:  só em relação aos efeitos esperados 

da pena – a reeducação do delinquente – poderia ser avaliada a sua duração (veremos, 

em breve, como o campo psi tem um papel decisivo nessas práticas).  Além disso, 

outra ressalva de extremo valor do autor diz respeito ao recorte da realidade que se 

pretendia estudar “cientificamente” e que – acrescentamos nós -  somente a perspectiva 

crítica ou identificada com aqueles que estão “à margem” (Zaffaroni, 1991) pode 

acusar:  

Os sujeitos que observava clinicamente para construir a teoria das causas da 

criminalidade eram indivíduos caídos na engrenagem judiciária e 

administrativa da justiça penal, sobretudo os clientes do cárcere e do 

manicômio judiciário, indivíduos selecionados daquele complexo sistema de 

filtros sucessivos que é o sistema penal. Os mecanismos seletivos que 

funcionam nesse sistema, da criação das normas à sua aplicação, cumprem 
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processos de seleção que se desenvolvem na sociedade e para os quais (...) o 

pertencimento aos diversos estratos sociais é decisivo (Baratta, 2002, p. 40). 

Se podemos considerar que toda ciência ou “inovação teórica” é socialmente 

produzida e relaciona-se com as possibilidades e necessidades de sua época, a estas 

consequências políticas adicionamos mais duas especialmente úteis ao sistema: em 

primeiro lugar, o fato de que, com a abordagem positivista (bem acolhida nos países 

da América Latina), a política criminal acaba por desviar a atenção do social para 

dirigi-la à esfera do individual ou psicológico; em segundo, as desigualdades sociais e 

econômicas puderam ser justificadas “cientificamente” uma vez que, concretamente, 

as diferenças biológicas das “anormalidades” rapidamente foram interpretadas como 

inferioridades raciais.  No Brasil, tal abordagem influenciou algumas modificações no 

sistema penal, dentre as quais a tentativa de tratar os desiguais como diferentes e 

regenerar o delinquente por meio da educação e do trabalho. No contexto mais 

imediato à elaboração final do Código de Menores de 1927 este será um 

posicionamento solidificado e praticamente consensual entre os juristas.  

Em franca oposição à criminologia positivista, a perspectiva crítica traz para 

seu escopo de análise os processos de criação das normas penais e sociais que estão 

relacionadas ao comportamento ilícito, os processos de infração e de desvio dessas 

normas, e as reações sociais, formalizadas ou não, que as infrações provocam (Lola 

Aniyar de Castro, 1983).  

A nova criminologia trata, portanto, de estudar, por meio de uma teoria 

materialista do desvio (Baratta, 2002), a gênese do sistema e da política criminal, sua 

forma, conteúdo e efeitos, situando-os em uma sociedade de classes: 

A Criminologia Crítica procura verificar o desempenho prático do sistema 

penal, a missão que efetivamente lhe corresponde, em cotejo funcional e 
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estrutural com outros instrumentos formais de controle social (hospícios, 

escolas, institutos de menores, etc.). A Criminologia Crítica insere o sistema 

penal – e sua base normativa, o direito penal – na disciplina de uma sociedade 

de classes historicamente determinada e trata de investigar, no discurso penal, 

as funções ideológicas de proclamar uma igualdade e neutralidade 

desmentidas pela prática (Batista, 2011, p. 32).  

A mudança (programática) quanto ao objeto de análise entre as duas 

disciplinas – a criminologia tradicional e a crítica – deve-se maiormente à relação 

funcional e explicativa da segunda com a perspectiva macrossociológica, ou seja, do 

vínculo analítico entre os fenômenos estudados e a estrutura socioeconômica global 

de que fazem parte, aspecto ideologicamente ignorado pela primeira, e que não deve, 

por seu turno, ser confundida com a transposição automática entre “base e 

superestrutura” dos discursos economicistas. 

Possivelmente, a primeira revisão de maior impacto sobre a Defesa Social foi 

elaborada pela Teoria Estrutural Funcionalista da anomia e da criminalidade, baseada 

na sociologia de Emile Durkheim (Baratta 2002). Na obra As Regras do Método 

Sociológico, originalmente publicada em 1895, Durkheim escreve especificamente 

sobre o crime, observando sua existência nas diversas sociedades. O delito é 

compreendido pelo sociólogo como parte integrante, funcional e inevitável da vida 

social, que por um lado estimula o próprio sentimento coletivo que sustenta a 

conformidade às normas por meio da reação social; e por outro pode auxiliar alterações 

e renovações nas formas de convivência, antecipando uma “moral” futura - um 

posicionamento que entrava em choque com a tendência do período, de patologização 

do criminoso.  
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Na utilização do conceito pelos estruturais funcionalistas, a anomia foi 

compreendida como uma crise que se verifica especialmente quando existe uma forte 

discrepância entre normas e fins culturais, por um lado, e as possibilidades socialmente 

estruturadas de agir em conformidade com elas, por outro. Seria uma contradição, 

portanto, entre a estrutura estabelecida e a cultura com seus respectivos valores (de 

consumo, por exemplo), o que poderia levar a comportamentos conformistas ou 

desviantes. O comportamento criminoso “típico”, por assim dizer, estaria identificado 

à adesão a fins culturais sem o respeito aos meios institucionais.  

Robert Merton, ao desenvolver a teoria funcionalista do desvio, mostra a 

“estratificação social” como um fator de suma importância para a adesão a um 

comportamento conformista ou desviante, pois a cultura coloca exigências e 

expectativas de vida e de consumo que, na prática, são de difícil realização para amplos 

segmentos sociais.  Seus preceitos básicos, de acordo com Baratta (2002, p. 59 – 60), 

são: 

1) As causas do desvio não devem ser pesquisadas nem em fatores 

bioantropológicos e naturais (clima, raça), nem em uma situação patológica 

da estrutura social;  

2) O desvio é um fenômeno normal de toda estrutura social; 

3) E somente quando são ultrapassados determinados limites, o fenômeno 

do desvio é negativo para a existência e o desenvolvimento da estrutura social, 

seguindo-se um estado de desorganização no qual todo o sistema de regras de 

conduta perde valor, enquanto um novo sistema ainda não se firmou (esta é a 

situação de “anomia”). Ao contrário, dentro de seus limites funcionais, o 

comportamento desviante é um fator necessário e útil para o equilíbrio e o 

desenvolvimento sociocultural.  
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Embora em aparência a teoria aponte para uma crítica severa da sociedade 

capitalista, em realidade acabam indiretamente por cumprir uma função estabilizadora 

ao “consolidar a imagem tradicional da criminalidade como própria do comportamento 

e do status típico das classes pobres da nossa sociedade, e o correspondente 

recrutamento efetivo da ‘população criminosa’ nestas classes” (Baratta, 2002, p. 67).    

Já a teoria das Subculturas Criminais desenvolveu uma relevante análise da 

concepção do comportamento delituoso baseada sobre condições econômicas 

(pobreza), psicopatológicas ou sociopatológicas, trazendo para seu escopo de estudo 

um segmento muito pouco abordado, o crime de colarinho branco, e questionando 

frontalmente o princípio de culpabilidade e o princípio do bem e do mal. O debate 

proposto consiste em afirmar a existência de valores e normas específicos em 

diferentes grupos sociais (subcultura) e que, por vezes, entram em conflito com o 

direito e a moral oficiais e tutelados pelo sistema penal. Um exemplo contemporâneo 

pode ser dado pela prática do grafite ou da pichação, identificada como ação desviante 

e reprovável perante a legislação, mas compreendida como arte e expressão legítima 

por quem a realiza. Do mesmo modo, ao olharmos para nossa história, podemos 

identificar outras criminalizações supostamente baseadas em “regras sociais comuns” 

mas que, ao fim e ao cabo, representavam valores específicos: é o caso da punição à 

prática da capoeira. 

A questão central, para esta teoria, consiste em apontar que o sistema criminal 

não exprime somente regras e valores aceitos unanimemente e nem mesmo um 

“mínimo ético” comum, mas seleciona entre os valores existes aqueles que devem 

possuir um peso prevalente, utilizando-se para tanto não apenas a legislação mas de 

um aparato normalizador e disciplinador (policia, escolas, assistentes sociais, 

penitenciárias, etc.). A teoria das subculturas criminais aponta, portanto, a partir de 
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uma sociologia historicista, a relatividade do ordenamento de valores e normas em 

face das relações sociais, políticas e econômicas; e apresenta como normal, não 

patológico, o desvio e sua função na estrutura social, muitas vezes antecipando ações 

que deixam de ser consideradas delitos para serem valorizadas enquanto cultura.  

Partindo desta perspectiva, Gresham Sykes e David Matza abordaram e 

desenvolveram o que ficou conhecido como “técnicas de neutralização”. De acordo 

com os autores, a aprendizagem de comportamentos desviantes deve ser estudada com 

referência à aceitação que eles possuem dentro dos grupos sociais, mas não pode 

perder de vista que estas “subculturas” estão inseridas na estrutura social geral. A 

diferença entre a contribuição proposta por Sykes e Matza e a teoria das subculturas 

consiste na ampliação da análise para além do nível sócio psicológico, incorporando 

as condições econômicas que, segundo os autores, na teoria das subculturas constavam 

como mero registro descritivo. Sem a consideração das condições de desigualdade 

econômica e cultural dos grupos, não haveria reflexão crítica nem sobre o desvio nem 

sobre a conflitualidade, sendo improvável a possibilidade de formulação de uma 

alternativa prática.  

Entre os anos 1940 e 1950, ganha força no debate sobre criminologia as teorias 

do Labeling Approach ou Rotulacionismo. A partir da perspectiva do interacionismo 

simbólico e da etnometodologia (ambas consideram que o estudo da realidade social 

pressupõe a análise das construções de processos de significação e interação), o 

Labeling Approach questiona os motores pelos quais determinadas pessoas são 

etiquetadas como delinquentes através de complexos processos de interação social, 

trazendo para o centro da discussão os mecanismos de seleção realizados pelas 

instâncias de controle. Com este prisma interpretativo, a questão das condições da 

criminalidade se desloca do exame dos determinantes do comportamento criminoso 
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para as pesquisas sobre as condições que determinam o grau de possibilidade de que 

certos comportamentos e certos indivíduos sejam definidos como criminosos. Dito de 

outro modo, não se pode compreender o fenômeno da criminalidade se não se estuda 

a ação do sistema penal.  

Para Aniyar de Castro, o primeiro ponto efetivo de ruptura com a criminologia 

tradicional ocorre a partir desta escola,   

A qual insiste (...) em uma atitude não valorativa diante desse tipo de condutas 

[desviantes], e também na necessidade de prescindir dos estereótipos legais 

representados pelas codificações respectivas; codificações mutativas no 

tempo e no espaço (...) Esta escola deixou estabelecido, finalmente, que a 

causa do delito é a lei, não quem a viola, por ser a lei que transforma condutas 

licitas em ilícitas [vide a legislação sobre drogas, em especial a maconha, 

apesar de seu uso em larga escala]. Quer dizer, que o problema das definições 

começa a delinear-se com toda a sua transcendência  (Aniyar de Castro, 1983, 

p. 97). 

Surge, então, uma nova visão no contexto de nascimento das contraculturas, 

na qual o criminoso deixa de ser visto como provido de fatores biopsicológicos que o 

formatam como delinquente, para ser percebido como fruto de uma construção social 

que possui “destinatários preferenciais”, embora não exclusivos (Castro, 2005). Ainda 

de acordo com a autora, a criminologia da reação social consiste no conjunto de 

concepções criminológicas das teorias da rotulação (Becker), do estigma (Goffman), 

do Estereotipo (Chapan) e da criminologia crítica.  

A criminalidade apresentar-se-ia, portanto, como um rótulo destinado a 

algumas pessoas, concernente a um processo em via dupla no qual, inicialmente, se 

define de forma legal o que é crime (atribuindo-se a algumas condutas o caráter ilícito), 
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e em seguida selecionam-se os sujeitos a serem etiquetados e estigmatizados como 

criminosos ou outsiders. Nas palavras de Becker (1977, p. 60), “o desvio não é uma 

qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma consequência da aplicação por outras 

pessoas de regras e sanções a um ‘transgressor’. O ‘desviante’ é alguém a quem aquele 

rótulo foi aplicado com sucesso”. A tese central da abordagem é colocada nos 

seguintes termos por Pereira de Andrade:  

(...) desvio – e a criminalidade – não é uma qualidade intrínseca da conduta 

ou de uma entidade ontológica pré-constituída à reação (ou controle) social, 

mas uma qualidade (etiqueta) atribuída a determinados sujeitos através de 

complexos processos de interação social, isto é, de processos formais e 

informais de definição e seleção. Uma conduta não é criminal “em si” ou “per 

si” (qualidade negativa ou nocividade inerente) nem seu autor um criminoso 

por concretos traços de sua personalidade (patologia). O caráter criminal de 

uma conduta e atribuição de criminoso a seu autor depende de certos 

processos sociais de “definição”, que atribuem à mesma um tal caráter, e de 

“seleção”, que etiquetam um ator como delinquente (2003, p. 182).  

Isso induz a um problema fenomenológico, concernente aos efeitos que “a 

aplicação de uma definição de criminoso a certos indivíduos – isto é, a atribuição a 

estes da qualificação de criminoso, e de um status social correspondente – tem sobre o 

comportamento sucessivo do mesmo (eventual consolidação do papel de criminoso; 

desenvolvimento de uma carreira criminosa)” (Baratta, 2002, p. 110).  

A teoria do Labeling Approach foi, destarte, provavelmente a primeira a 

elaborar um estudo consistente sobre os efeitos estigmatizantes do aparelho repressivo 

do Estado, o que afeta, em especial, o princípio da finalidade ou da prevenção, pois 

acentua que a criminalidade não é o objeto, mas um dos produtos concretos da reação 
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social. Não trata apenas de identificar a seleção antecipada sobre quem deve ser o alvo 

preferencial da política criminal. Sua particularidade está em considerar que as 

instâncias oficiais de controle social possuem uma função constitutiva em face da 

criminalidade que se quer reprimir através do status ou etiquetamento daquele que 

entra em conflito com as normas penais. Em seu paradigma, a intervenção penal não 

tem, portanto, um efeito reeducativo, mas determina a consolidação da identidade 

desviante. 

 Na abordagem da Teoria do Etiquetamento Social, como também ficou 

conhecida no Brasil, diferente da criminologia tradicional, que examina problemas do 

tipo quem é e como se trata o criminoso, se parte de questões sobre quem é definido e 

selecionado como criminoso, quais os efeitos que decorrem desta definição e em que 

condições alguém pode se tornar objeto da criminalização (Baratta, 2002). Diante 

disso, suas pesquisas foram direcionadas em dois sentidos:  

“[1] o estudo da formação da ‘identidade desviante’, e do que se define como 

‘desvio secundário’, ou seja, o efeito da aplicação da etiqueta de 

‘criminoso’(ou também de ‘doente mental’) sobre a pessoa em quem se aplica 

a etiqueta; (...) e  [2] o problema da definição, da constituição do desvio como 

qualidade atribuída a comportamentos e indivíduos no curso da interação e 

(...) [em consequência] o problema da distribuição do poder de definição, (...) 

e das agências de controle social” (Baratta, 2002, p. 89).  

O primeiro ponto, inicialmente abordado por Lemert, aborda as 

consequências da aplicação de penas e sanções para o sujeito, provocando uma 

mudança (uma “degradação”) em sua identidade social e na percepção de si mesmo 

através do status que lhe é conferido (etiquetamento ou rotulação), dificultando 

qualquer resultado “ressocializador” ou “reeducativo” da responsabilização. A ideia 
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de “delinquência secundária” provém justamente desse efeito: a punição de um 

primeiro comportamento desviante, especialmente por meio da privação de liberdade, 

frequentemente provoca a tendência de que o sujeito permaneça no papel social no 

qual a estigmatização o introduziu: o de “criminoso”, (ex) “presidiário”, “bandido”, 

etc.  Defende, portanto, que comumente a responsabilização possui efeitos de uma 

reorganização da atitude que o indivíduo tem para consigo mesmo e do seu papel 

social.  

O segundo ponto parte de uma análise sobre a cifra oculta e a chamada 

criminalidade de colarinho branco. A cifra oculta corresponde aos delitos que nunca 

chegam ao conhecimento dos aparelhos encarregados de sua investigação e 

responsabilização, ou daqueles que, apesar de gerarem procedimento investigatório 

não resultam em processo criminal, em geral por seus autores serem pessoas colocadas 

em posição de prestígio social. Assim, entre a criminalidade legal, ou seja, aquela 

registrada nas estatísticas oficiais, e a quantidade de delitos verdadeiramente 

cometidos há uma enorme defasagem determinada por critérios de seleção que 

correspondem, por exemplo, à presença ostensiva do próprio aparelho repressivo.  

Deve-se, segundo as proposições do rotulacionismo, desconfiar de qualquer 

pretensão de objetividade na quantificação da criminalidade, pois o máximo que se 

consegue alcançar (e ainda assim supondo extrema eficiência e um alto grau de 

desenvolvimento organizativo) é a criminalidade registrada. A diferença entre a 

criminalidade real e a aparente seria, pois, dada pela cifra oculta.  

Dentre os autores nacionais, para irmos finalizando este resgate histórico, o 

professor Nilo Batista nos brinda com uma exposição especialmente clara sobre o 

fenômeno, em resgate realizado por Vera Malaguti Batista. Apesar de longa, 

reproduzimos aqui a sua valiosa síntese explicativa:  
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Há muito tempo – sob o influxo das tendências criminológicas críticas de 

algum modo enraizadas no rotulacionismo – desconfio das pretensões de 

objetividade da expressão ´criminalidade`. E, de fato, se considerarmos a 

seletividade operativa dos sistemas penais e seu reflexo na chamada cifra 

oculta, a ´criminalidade` – entendida como o somatório das condutas 

infracionais que se manifestam na realidade social – é sempre um 

incognoscível, do qual não temos como nos aproximar segundo critérios 

metodologicamente confiáveis. (...) Se alguém argumentasse que poderíamos 

nos satisfazer com os indicadores das estatísticas policiais e judiciárias, eu lhe 

responderia desde logo que então já estaríamos tratando da ´criminalidade 

registrada`, e não da ´criminalidade` simplesmente, este conceito sugestivo 

de uma falsa totalidade que não obstante cumpre, no discurso político-

criminal, tarefas ideologicamente importantes. Mas sobretudo eu tentaria 

convencê-lo de que é muito mais verdadeiro chamarmos a ´criminalidade 

registrada` de criminalização, porque a seletividade operativa do sistema 

penal, modelando qualitativa e quantitativamente o resultado final da 

criminalização secundária – isto é, quem e quantos ingressarão nos registros 

– faz dele um procedimento configurador da realidade social. Podemos 

acreditar ou não que o número de carros que ultrapassam a velocidade 

permitida (“criminalidade”) é idêntico ao número de multas impostas, sob 

esse motivo, pelas autoridades do trânsito (“criminalização”); mas é apenas 

sobre esse segundo número, em verdade um construto humano (na 

dependência de fatores tão distintos quanto os humores do guarda, a 

localização da câmara de vigilância, etc.) que poderemos estudar a incidência 

das transgressões. Por que afasta-lo das condições sociais concretas, nas quais 
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é produzido (criminalização), para atribuir-lhe uma pretensão de objetividade 

tão falsa quanto a totalidade que tenta representar? (M. Batista, 2012, p. 21-

22)  

Entre a criminalidade realmente existente e a registrada e perseguida existe, 

portanto, um poderoso filtro. Zaffaroni (1997) traz um excelente exemplo dessa dupla 

seletividade (as condutas que devem ser consideras crime e as pessoas que irão 

responder por esses fatos) ao relacionar a prática de falsidade ideológica aos juízes 

que, diariamente, subscrevem declarações como prestadas na sua presença. 

Evidentemente, o crime de falsidade ideológica não foi previsto para alcançar essas 

condutas.  

Na atualidade, a questão das drogas ilícitas é bastante reveladora desta 

seleção. Há um comércio e um uso difuso destas substância que supera o corte de 

classe, o que não ocorre com a repressão ao mesmo comportamento. Sabe-se que 

substâncias ilícitas são fartamente traficadas tanto em apartamentos de luxo quanto em 

bairros populares, mas há uma distância abissal do número de pessoas incriminadas 

nestes dois segmentos. Para se ter alguma dimensão dessa diferenciação, a Comissão 

de Narcóticos das Nações Unidas divulgou uma estimativa, calculada “por baixo”, de 

que o comércio ilegal de drogas movimenta em torno de US$ 320 bilhões anuais20. A 

repressão, por outro lado, concentra-se basicamente no autônomo do comercio ilegal, 

o “estica”, função muitas vezes desempenhada por mulheres21 e adolescentes que 

vendem a droga no varejo e ficam com uma parcela ínfima deste gigantesco comércio 

(Zaccone, 2011).  

                                                           
20 Disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-03/onu-alerta-que-drogas-
movimentam-us-320-bilhoes-por-ano 
21 Até o primeiro semestre de 2012, 65.04% da população carcerária feminina foi condenada por tráfico 
(Carvalho, 2014). 
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Vê-se, assim, que o novo escopo apresentado pela criminologia crítica pôde 

deslocar, em consonância com a sociologia geral da qual deriva, o enfoque do autor 

para as condições objetivas, estruturais e institucionais do desvio; transferir o interesse 

das causas (etiologia) para os mecanismos de construção da “realidade social” do 

comportamento delituoso; e, finalmente, apontar a criminalidade como um status 

atribuído a determinados sujeitos através da seleção dos bens a serem protegidos, 

comportamentos a serem combatidos e dos indivíduos a serem estigmatizados no 

processo de criminalização (Baratta, 2002).  

Na presente pesquisa buscou-se trilhar este mesmo movimento, uma vez que 

as principais críticas que em geral a sociedade dirige ao sistema de justiça juvenil 

permanecem restritas ao seu desempenho aparente. Hegemonicamente, todas as 

distorções e mazelas da política de contenção dos crimes e dos atos infracionais são 

considerados problemas conjunturais e de aplicação, deixando intacto o ethos que a 

produz e sustenta. No entanto, em realidade, o abuso de expediente letal, notadamente 

por parte do policiamento ostensivo militarizado, revela que segue em curso no Brasil 

uma “política criminal com derramamento de sangue” (Carvalho, 2014).  
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1.3. A recepção da criminologia no Brasil e os peritos da subjetividade   

 

Você já leu alguma vez os textos dos 

criminologistas? Eles não têm pé nem cabeça. E o 

digo com espanto, e não com agressividade, 

porque não consigo compreender como o discurso 

da criminologia pôde permanecer nesse ponto. 

Tem-se a impressão de que o discurso da 

criminologia possui uma tal utilidade, de que é tão 

fortemente exigido e tornado necessário pelo 

funcionamento do sistema, que não tem nem 

mesmo necessidade de se justificar teoricamente, 

ou mesmo de ter uma coerência ou uma estrutura. 

Ele é inteiramente utilitário. 

Michel Foucault 

 

 

O território das criminologias possui “fronteiras confusas”, movendo-se 

desde sua concepção e até os dias atuais entre diferentes campos do campos do saber: 

do direito penal para a história, a sociologia, a psicologia e a psicanálise, a economia 

política e a literatura, dentre tantos outros (M. Batista,2012).  Nasce com o objetivo de 

compreender a etiologia do crime, buscando suas causas no sujeito que contraria as 

normas e criando a figura do “delinquente”, com diversos desdobramentos concretos 

de controle e segregação. Sua gênese, como vimos, está associada à psiquiatria 

criminal e à individualização de sintomas que iria dar um caráter cientifico às 

desigualdades e neutralizar qualquer movimento de resistência à exploração e 

opressão: “o positivismo criminológico que se instaura na segunda metade do século 

XIX é produto direto dos saberes psi desenvolvidos a partir do grande internamento 
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do século XVIII: aquele olhar que só poderia provir do poder médico exercido dentro 

dos muros da prisão, do manicômio e do asilo” (M. Batista, 2002, p. 51).   

No Brasil, como aprofundaremos no próximo capitulo, a substituição de uma 

inferioridade jurídica – inerente ao escravismo – para uma teoria da inferioridade 

biológica caía como uma luva para as oligarquias. Aqui, criamos o nosso próprio 

“criminoso nato” – se não com essas palavras, pelo menos em sua intenção: um sujeito 

(ou um grupo bem definido de sujeitos), que estaria mais propenso ao crime e a quem 

deveríamos dirigir a força do poder punitivo e disciplinador para garantir a ordem e o 

progresso.  

O Código Penal de 1940, até hoje em vigência não obstante suas várias 

modificações, foi concebido a partir das ideias predominantes nas décadas anteriores, 

período deveras produtivo da criminologia no Brasil, tendo inicialmente incorporado 

as noções de periculosidade, anormalidade, “insensibilidade moral” e personalidade, 

entre diversos outros conceitos advindos do campo médico e jurídico.  

O enlace entre tais saberes adquiriu, no território nacional, configurações 

muito diferentes de suas respectivas fontes europeias. As teorias ganharam tanto 

peculiaridades interpretativas (tardiamente, sobretudo a partir de 1920, quando se 

iniciou um processo mais consistente de institucionalização e autonomização das 

ciências sociais no país), quanto efeitos concretos na atenção dirigida ao considerado 

delinquente, anormal, doente ou criminoso, compartilhando “decisões e gestões ao 

ponto de em algum momento a alta hospitalar provir de decisão judicial e o laudo 

psiquiátrico converter-se em alvará de soltura” (Nilo Batista, em prefacio a obra de 

Rauter, 2003, p. 9).  

Sua evolução – não no sentido de “progresso”, de um desenvolvimento linear 

e contínuo, mas de seu desdobramento no percurso do tempo, com fluxos e refluxos, 
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afirmações e negações -, assim como sua utilização nas diferentes instituições oficiais, 

estiveram condicionados a diversos fatores externos à própria “ciência”. As sucessivas 

redefinições nos modos de julgar e punir ou “tratar” aqueles que entravam em conflito 

com a lei vigente, fossem eles adultos ou crianças, acompanharam a heterogeneidade 

dos discursos sobre o crime e seu autor, mas estavam igualmente sujeitas aos objetivos 

políticos e econômicos predominantes em determinados períodos.  

De todo modo, o saber jurídico, criminológico e médico (sobretudo 

psiquiátrico) encerraram, sobremaneira, uma função positiva na concepção das normas 

e de sua execução, ajudando a conceber novas formas de controle social pelas quais o 

Estado se armou para realizar o que a própria criminologia ajudou a definir como 

“defesa da sociedade”. Nesse sentido, as relações entre as ciências humanas e o poder 

estabelecido não foram nem são de exterioridade: “seu surgimento e expansão estão 

indissociavelmente ligados à estratégias de poder que instrumentalizam e viabilizam o 

controle social”, tornando sua face disciplinar e sua lógica repressiva quase 

inseparáveis (Rauter, 2003, p. 68).   

Tal “defesa” não ocorreu sem o uso de uma violência extremamente 

exacerbada e mais ou menos explicita mas, de todo modo, contínua. Exemplo 

incontestável, o manicômio judiciário, fundado nas primeiras décadas do século XX, 

representa como poucas instituições o extremo a que chegamos na articulação entre 

crime e doença. Destinado a internação dos “delinquentes isentos de responsabilidade 

por motivo de afecção mental quando, a critério do juiz, assim o exija a segurança 

pública" (Decreto 14831 de 25/5/1921), entre seus muros milhares de “indesejados” 

não resistiram ao “tratamento”. No Colônia, em Barbacena (MG), maior e mais trágico 

estabelecimento do gênero no Brasil, estima-se que pelo menos 60 mil pessoas 

morreram (Arbex, 2013).  
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É ainda nas últimas décadas do século XIX que se inicia a recepção da 

criminologia no Brasil, sobretudo a partir dos esforços de João Vieira de Araújo (1844 

– 1922), professor da Faculdade de Direito do Recife, e Tobias Barreto (1839 - 1889). 

Seus escritos são publicados contemporaneamente à recepção das teorias da Escola 

Positiva na Europa, e antes mesmo da realização do primeiro Congresso de 

Antropologia Criminal em Roma, em 1885 – marco a partir do qual as ideias de 

Lombroso e de seus sucessores ganham efetiva repercussão internacional. Clovis 

Bevilaqua também consta entre os precursores do debate criminológico. O jurista 

publicou o livro Criminologia e Direito ainda em 1896, sendo a segunda obra do 

gênero na América Latina, três anos antes da fundação da Associação Antropológica 

e de Assistência Criminal (Olmo, 2004).  

Após essa recepção pioneira, ao longo de toda a Primeira República inúmeros 

outros juristas passam a divulgar as inovações da abordagem “cientifica” acerca do 

crime e do criminoso, sendo muitos deles nomes conhecidos na história da atenção 

dirigida à infância no país, entre os quais José Higino, Paulo Egídio de Oliveira 

Carvalho, Raimundo Pontes de Miranda, Viveiros de Castro, Aurelino Leal, Cândido 

Mota, Moniz Sodré de Aragão, Evaristo de Moraes, José Tavares Bastos, Esmeraldino 

Bandeira e Lemos Brito (Alvarez, 2002).  

A influência positivista nos chegava não apenas através das obras europeias 

mas, igualmente, dos congressos internacionais, sendo seus postulados acatados 

acriticamente, devido à sua utilidade e ao seu caráter cientifico (logo irrefutável), como 

“normas universais” por uma minoria ilustrada. Se aqui os fatos não se adequassem à 

teoria... ora, pior para os fatos.  

A caracterização do “povo brasileiro”, sobretudo pela consideração da 

inferioridade de sua(s) raça(s), irá marcar um período mais inovador e uma produção 
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genuinamente nacional. A antropologia criminal surge no país, portanto, como uma 

resposta científica aos problemas sociais (Olmo, 2004), transformando o índio e o 

negro e, posteriormente, o criminoso, em objetos de ciência.  

A medicina social, já no início do século, influenciava reflexões eugênicas 

não apenas sobre o cárcere, mas sobre a organização urbana. As “prisões – depósitos”, 

sujas, insalubres, propiciavam a convivência e as alianças entre os “malfeitores” e já 

então ganhavam a pecha de “escolas do crime”, auferindo a atenção de médicos e 

juristas com o objetivo de disciplinar seu espaço e dinâmica para tornar a prisão um 

lugar de moralização, aprendizado, obediência e recuperação22. Assim como em suas 

raízes, a veiculação do discurso criminológico no Brasil é possibilitado por esse intento 

de estudo e disciplinarização do espaço da prisão, muito embora a sua reorganização 

tenha se dado de forma lenta e incompleta, permanecendo em maioria absoluta os 

“depósitos de presos” cuja finalidade é apenas a exclusão e o castigo. Os criminosos, 

vistos como uma espécie à parte do gênero humano, serão observados exaustivamente, 

“extraindo-se” deles um saber que vai alterar o direito penal e a política criminal como 

um todo. Sua anormalidade será atestada inicialmente no próprio corpo - assimetria 

cranial, resistência à dor, má formação da orelha, etc. serão percebidas como “provas” 

da permanência de homens primitivos e bárbaros na civilização – e posteriormente em 

seus hábitos, comportamentos e cultura.   

Embora a recepção brasileira da teoria que deu origem ao conceito de 

criminoso nato tenha sido simultânea à divulgação europeia, sua propagação e 

incorporação acontece quando, no Velho Mundo, os fundamentos e procedimentos 

                                                           
22 Deve-se destacar que, de acordo com Rauter (2003), desde 1833 o Brasil já tinha uma prisão 
expressamente dirigida para a recuperação do criminoso e que se diferenciava das demais por não ser 
uma prisão coletiva: a Casa de Correção da Corte.  
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metodológicos de Lombroso e de seus seguidores começam a entrar em descrédito. 

Todavia, não será por desconhecimento das críticas e objeções que a Antropologia 

Criminal se valorizará por um período tão longo no Brasil, mas sim porque aqui os 

juristas acreditaram tratar-se do que melhor se produziu no campo da compreensão 

científica do crime:  

Longe de se apresentarem somente como “ideias fora do lugar”, ou como 

simples modismo da época, as novas teorias criminológicas parecem 

responder às urgências históricas que se colocavam para certos setores da elite 

jurídica nacional. Não se pode negar, entretanto, que o estilo dos autores 

brasileiros, ao incorporarem as novas teorias, é bastante eclético e, na maioria 

das vezes, pouco original em termos teóricos (Alvarez, 2002).   

O ecletismo a que se refere o pesquisador manifestava-se na justaposição de 

autores e teorias diferentes e, por vezes, opostas. Enquanto na Europa a sociologia 

criminal, especialmente representada pela Escola Sociológica de Lyon, realizava duras 

críticas relacionadas à fragilidade dos procedimentos da Escola Italiana, no Brasil 

essas e outras diferentes tradições por vezes se mesclavam como se fossem sinônimos 

de uma nova e única concepção do campo da criminologia, ou como se uma fosse o 

complemento necessário da outra. A grande divergência, para além das críticas ao 

método, estava relacionada aos fatores determinantes para explicar a “fraqueza moral” 

dos criminosos e sua tendência ao delito, sendo a escola positiva acusada de uma sub-

representação do meio social. 

Na perspectiva conciliadora dos autores nacionais, tanto os aspectos 

biológicos quanto o meio social deveriam ser incorporados aos estudos 

criminológicos, havendo, não obstante, o predomínio da perspectiva positivista. Nessa 

direção, Clovis Bevilaqua argumentava, no início da República:  
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“Estou convencido de que há um pathos criminogêneo, um morbus que 

impele ao delito, qualquer que seja a sua natureza, e contra o qual a pena se 

revelará impotente na maioria dos casos; mas essa anomalia é menos comum 

do que se poderia supor; estou igualmente convencido. O que mais 

ordinariamente se depara na vida, é a combinação de certas condições fisio-

psíquicas apropriadas à perpetração do malefício, com certas outras condições 

sociais que fecundam esse germe individual, se é que muitas vezes não o 

fazem produzir-se.” (1896:17, citado por Alvarez, 2002, p. 687 - 688)  

Do mesmo modo, Antônio Muniz Sodré de Aragão, em seu livro As Três 

Escolas Penais, publicado originalmente em 1907, não deixa de admitir que “as causas 

sociais estão igualmente presentes, embora sejam secundarias em relação às causas 

individuais”. Assim, de acordo com a relevância maior ou menor atribuída aos fatores 

biológicos ou socioculturais na etiologia do crime, os estudiosos do tema no Brasil 

distribuem-se entre as Escolas Antropológica ou Positivista (cujos principais 

representantes, como já debatido, eram Lombroso, Ferri e Garófalo) e Sociológica 

(lideradas pelo médico francês Alexandre Lacassagne), mas na maioria dos casos sem 

se manterem exclusivamente fiéis à abordagem de origem. No primeiro campo 

perfilam-se nomes como João Vieira de Araújo, Viveiros de Castro, Cândido Mota e 

Antonio Moniz Sodré de Aragão; no segundo, estavam Clóvis Beviláqua e Paulo 

Egídio de Oliveira Carvalho, entre outros (Alvarez, 2002). 

A despeito das diferenças pontuais, “a crítica às concepções jurídicas da 

Escola Clássica, a defesa dos novos fundamentos do direito de punir e a necessidade 

de reforma das leis e instituições penais são pontos de convergência entre os diversos 

autores” (Alvarez, 2002, p. 689). De todo modo, a recepção dos debates em 

criminologia pelos estudiosos brasileiros cumpre a mesma função em boa parte do 
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ocidente: uma alteração substancial quanto ao objeto das ações jurídica e penal, 

passando do crime ao criminoso (“a principal produção do discurso da criminologia”, 

visto que este não era tematizado pelo direito liberal a não ser como o sujeito de uma 

transgressão à lei)23 e sua consideração como um indivíduo anormal; inaugurando, 

através da Nova Escola Penal, a perspectiva normalizadora que deveria ser aplicada na 

reforma das instituições e das penas no sentido de seu recrudescimento e 

aprimoramento com vistas à cura e a reforma do delinquente. A individualidade física 

e moral do criminoso, mais do que o crime, deveria ser o objeto da atenção penal, 

afirmava Moniz Sodré de Aragão.  

João Vieira Araújo realizou grande esforço para divulgar a obra de Lombroso 

e de seus seguidores em revistas especializadas dos grandes centros nacionais. No Rio 

de Janeiro, através do periódico “O Direito”, apresentou vários artigos sobre a Escola 

Antropológica, defendendo que sua aplicação poderia contribuir com a redução da 

criminalidade. Progressivamente, cada vez mais juristas de diversas partes do país o 

acompanharam na defesa das novas teorias penais, animados pela possibilidade de 

reformas legais e institucionais com o advento da República. Para esse campo, o 

Código Penal de 1890 – alicerçado nos ideais da Escola Clássica – foi alvo de 

constantes críticas.  

Ainda que toda lei dificilmente possa ser percebida como todo puro e 

homogêneo quanto ao “espirito” ou a escola que a fundamente – no caso do Código 

de 1890, as proposições de Cesare Beccaria baseadas no livre arbítrio do criminoso – 

aos olhos dos juristas reformadores, o modelo jurídico-político contratual era 

inadequado para a população nacional representada como insubmissa, perigosa e 

                                                           
23 Rauter, 2003. 
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deveras multifacetada. Em suas análises, a crítica é colocada na forma de uma norma 

que já nascia ineficaz e ultrapassada para inibir e combater o crime, não levando em 

consideração a “neutra observação dos fatos da natureza humana, empreendida por 

uma nova ciência: a criminologia” (Rauter, 2003, p. 24).  

 Se, por um lado, tal posicionamento pouco se concretizou de forma explícita 

nos termos da lei (e procuraremos ressaltar quando e por que ele ocorre, estando muito 

mais presente no código penal de 1940), por outro seria progressivamente empregado 

nas instituições oficiais, uma vez que “a criminologia, como conhecimento voltado 

para a compreensão do homem criminoso e para o estabelecimento de uma política 

“científica” de combate à criminalidade, será vista como um instrumento essencial 

para a viabilização dos mecanismos de controle social necessários à contenção da 

criminalidade local”, invariavelmente identificada na pobreza urbana (Alvarez, 2002, 

p. 693).  

É nesse sentido que se coloca a contradição entre a retórica liberal, 

relacionada ao ideal de igualdade, e o autoritarismo (da necessidade de controle, 

segurança e preservação de valores) com que se dirigiam as normas para aqueles que 

fugiam aos padrões sociais e culturais das elites – contradição até hoje não superada.  

O “impacto colonizado” da Escola Positiva e o desenvolvimento do social-

darwinismo seriam incorporados na letra e na prática jurídica, desfazendo qualquer 

ilusão de igualdade invocada na legislação republicana. Cite-se, por exemplo, a ampla 

inspiração que os ideais eugênicos e higienistas encontraram em Morel e seu Tratado 

das Degenerescências, não apenas para o campo jurídico, mas para a compreensão e 

organização do espaço citadino, levando em consideração a existência das classes 

perigosas: essas que “não possuem nem a inteligência do dever, nem o sentimento da 

moralidade dos atos, e cujo espírito não é suscetível de ser esclarecido ou mesmo 
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consolado por qualquer ideia de ordem religiosa (...) constituindo para a sociedade 

um estado de perigo permanente” (Morel, citado por Coimbra & Nascimento, 2003, 

p. 21). 

O novo regime republicano, portanto, longe de permitir uma real expansão da 

liberdade e da participação política, irá se caracterizar pelo seu aspecto não 

democrático, pela restrição da participação popular na vida política e pela violência no 

trato com a população pauperizada e não branca, contradição revelada nos debates 

sobre a legislação e a política criminal a ser adotada no país:   

Os clássicos, portadores de uma concepção liberal, viam o indivíduo como 

possuidor de uma vontade ou consciência livre e soberana. Os ‘positivistas’ 

de vários matizes representavam o indivíduo como produto ou reflexo de um 

meio genético e social singulares. Para os "clássicos", entre o criminoso e o 

não criminoso, nenhuma distinção de essência, apenas um erro de opção 

egoísta que reclamava punição. Para os "positivistas", o criminoso cumpria 

um destino gravado em sua natureza, materializado em impulsos anormais e 

doentios; ele devia ser localizado, curado ou segregado para sempre. Ligadas 

evidentemente a essas duas representações sociais do indivíduo, duas 

representações modelares do Estado e seu papel na sociedade. De um lado, 

um Estado guardião de rebanhos, mantenedor, liberal; de outro, um Estado 

intervencionista e tutelar, para o qual não poderia haver mais nenhuma 

barreira sagrada à sua atuação em prol do ‘bem comum’. (Fry e Carrara, 1986) 

Dentre as principais críticas contra o direito clássico, por conseguinte, 

destacam-se o princípio de igualdade, a noção de livre arbítrio e a natureza do ato de 

julgar (crítica que recai sobretudo ao júri popular). Vejamos, brevemente, no que 

consistia cada uma delas.  
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Para os juízes reformistas, as leis não teriam o mesmo impacto de intimidação 

e coerção para todo o conjunto da população, uma vez que existiriam segmentos 

diferenciados, insensíveis à pena, e que cometem o crime em manifestação de sua 

natureza. Suas particularidades biológicas e psico-sociológicas deveriam consistir no 

balizador da medida, pena ou sanção a ser aplicada, de forma que estas tivessem como 

fundamento não o tipo ou a gravidade da infração, mas o estudo da personalidade do 

criminoso. É justamente do exame da individualidade que dependeria a sua eficácia.  

Como correlato, se o crime nem sempre deriva de um ato racional e 

deliberado, a noção de livre arbítrio que fundamenta o contrato social também é 

questionada, devendo-se levar em conta os instintos e afetos que escapam ao domínio 

de certos sujeitos. Por fim, o discurso criminológico veiculará um outra perspectiva 

sobre o ato de julgar: é necessário um saber especifico e técnico que compreenda as 

diferentes nuances do delito e do delinquente para proceder com legitimidade a ação 

de punir.  O júri popular, portanto, formado por representações públicas leigas, é 

percebido como incompetente por não possuir a ciência necessária.  

Assim, “o momento inicial que inaugura a criminologia traz como efeitos, de 

um lado, a promessa de um direito penal que pode enfim conhecer cientificamente o 

crime e os meios para seu combate e, de outro, a denúncia de que o direito liberal é 

anticientífico e ineficaz” (Rauter, p. 27). Nesse momento, o vivo confronto com a 

tradição liberal no direito se relacionava também com o posicionamentos de muitos 

juristas pelo aumento do arbítrio e pela restrição de liberdades individuais em nome 

de uma “harmonização com a ciência da criminologia”, mesmo que para isso fosse 

necessário “subverter as garantias mais respeitáveis do processo penal (...) 

favorecendo a ampliação do cárcere preventivo, diminuindo casos de liberdade 

provisória, abolindo a publicidade em caso de formação de culpa (...) mutilando o 
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direito de graça, amesquinhando a anistia e restaurando a pena de morte” (Rauter, 

2003, p. 34). O médico Nina Rodrigues – que recebeu a missão de analisar, nas técnicas 

de mensuração craniana, a cabeça de Antônio Conselheiro – foi um dos que mais se 

empenhou na crítica ao ideal de igualdade jurídica e na necessidade de alteração da 

legislação, baseando-se na Antropologia criminal.  

 Criminólogos, médicos e juristas buscaram, então, ampliar o papel e a 

intervenção do Estado ao longo do final do século XIX e de toda primeira metade do 

século XX através de reformas legais e institucionais. Conjunção especialmente 

aterrorizante para as camadas populares, o aumento do poder de punir e o controle 

sobre as virtualidades – baseadas não mais exclusivamente em sintomas físicos 

exteriores, mas nos hábitos, comportamentos e personalidades – se desdobram em 

novos procedimentos e técnicas com ampla participação dos saberes psi.  As crianças, 

assim como as mulheres e os loucos – ou seja, aqueles a quem se esperava um 

tratamento jurídico diferenciado – serão alvos constantes dos adeptos da Escola 

Positiva e de seus desdobramentos, como veremos em detalhes no próximo capítulo. 

O próprio Código de Menores de 1927 e as instituições que lhe correspondem são 

exemplos de reformas que foram em grande medida influenciadas por seus postulados, 

de modo que a escola positivista produziu efeitos concretos e duradouros, até hoje 

sentidas. Para Alvarez,  

Em todas essas discussões e ações, o grande desafio consistia em “tratar 

desigualmente os desiguais” e não em estender a igualdade de tratamento 

jurídico-penal para o conjunto da população. A introdução da criminologia 

no país representava a possibilidade simultânea de compreender as 

transformações pelas quais passava a sociedade, de implementar estratégias 

específicas de controle social e de estabelecer formas diferenciadas de 
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tratamento jurídico-penal para determinados segmentos da população. Como 

um saber normalizador, capaz de identificar, qualificar e hierarquizar os 

fatores naturais, sociais e individuais envolvidos na gênese do crime e na 

evolução da criminalidade, a criminologia poderia transpor as dificuldades 

que as doutrinas clássicas de direito penal, baseadas na igualdade ao menos 

formal dos indivíduos, não conseguiam enfrentar, ao estabelecer ainda os 

dispositivos jurídico-penais condizentes com as condições tipicamente 

nacionais (Alvarez, 2002, p. 696). 

Eis porque pôde Lombroso florescer também na Bahia, terra do possível 

Pedro Bala24.  

A ideologia médico-higienista, iniciada no século XIX e aperfeiçoada com a 

consolidação da psiquiatria enquanto especialidade médica no Brasil, em 1912, é ponto 

fundamental para a compreensão não somente das políticas para a infância e a 

adolescência, como será aprofundado posteriormente, mas também (e de forma 

relacionada) para a compreensão das ações da sociedade civil e política que 

contribuíram para consolidar práticas discriminatórias e encarceradoras para pobres e 

negros. 

Se, no início, a eugenia se restringia ao pensamento intelectual brasileiro, 

apenas figurando nos primeiros estatutos da Liga Brasileira de Higiene Mental25, a 

                                                           
24 Jorge Amado, em suas críticas entre sutis e afiadas à política brasileira, aborda a influência de 
Lombroso no romance Capitães da Areia, publicado originalmente em 1937. Na trama, Pedro Bala, líder 
do “bando” dos Capitães da Areia, após uma briga cai nas mãos do diretor do reformatório, que comenta 
com o bedel: “ - É o chefe dos tais Capitães da Areia. Veja... o tipo do criminoso nato. É verdade que 
você não leu Lombroso... Mas se lesse, conheceria. Traz todos os estigmas do crime na face. Com esta 
idade já tem uma cicatriz. Espie os olhos... Não pode ser tratado como um qualquer. Vamos lhe dar 
honras especiais...”. O diretor então ordena sua internação na cafua, hoje “tranca”, para ver “se ele sai 
um pouco mais regenerado de lá”. (Amado, 2008, p. 202).  
25 A Liga Brasileira de Higiene Mental visava melhorar o nível de saúde mental da população, voltando-
se para ações vinculadas à prevenção de doenças mentais, à educação (pedagogia eugênica), à orientação 
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partir de 1928, os psiquiatras, seguindo a nova concepção de prevenção e aliando-se a 

especialistas de outras áreas (como urbanistas, arquitetos, juristas e pedagogos), 

deslocam-se pouco a pouco da prática tradicional e penetram no domínio cultural. A 

eugenia, que já havia dado um status “científico” ao racismo, foi o artefato conceitual 

que permitiu aos médicos dilatarem as fronteiras da psiquiatria e abrangerem, dessa 

maneira, o terreno social, passando a se ocupar não apenas do doente mental, mas do 

indivíduo normal. A lógica da prevenção, e não da cura, vai ganhando espaço e 

respaldo nas políticas públicas; e o faz através de um tour de force ideológico que 

retira a responsabilidades das elites com relação as dificuldades sociais, políticas e 

econômicas enfrentadas na República para imputa-las ao povo, contaminado por raças 

inferiores e hábitos degenerados (Costa, 1976).    

Esta elite científica convencida de sua “missão patriótica”, como afirmam 

Coimbra & Nascimento (2003), se empenhou na elaboração de medidas para promover 

o saneamento moral de um país sacudido por insatisfações populares. O movimento 

higienista irá então se imiscuir nos mais diferentes setores da sociedade, tutelando as 

famílias e orientando como deveriam comportar-se. A ideia de raças inferiores se 

acentua, percebidas como uma espécie de degeneração, estágios inferiores de uma 

escala evolutiva da humanidade, e levando à conclusão de que, se há uma propensão 

inata de determinados segmentos sociais ao crime, dever-se-ia dirigir para estes o 

controle e a intensidade das leis.   

Foi no código de 1940 que a influência da criminologia Italiana se fez sentir 

com uma clareza infrequente na legislação penal. Já na Exposição de Motivos, 

                                                           

familiar, ao serviço social e, com grande ênfase, ao combate do alcoolismo; em que a expressão política 
e as aspirações socioculturais dos psiquiatras confundiam-se com a própria ciência (Ribeiro, 2003). 
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Francisco Campos (principal redator da Constituição de 1937, de clara inspiração 

fascista) afirmava abertamente que “nele os postulados clássicos fazem causa comum 

com os princípios da Escola Positiva”. O Código é ainda apresentado como inclinado 

a uma “política de transição ou de conciliação”, evitando “compromissos 

incondicionais com qualquer das escolas ou das correntes doutrinarias” em debate. 

Em sua letra podemos perceber diversas referências à periculosidade, 

conceito amplamente reforçado pela Escola Positiva, e ao exame da personalidade do 

criminoso, sendo de responsabilidade do juiz determinar a pena atentando para os 

antecedentes e à personalidade do agente, à intensidade do dolo ou grau da culpa, 

aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime (art. 42). A personalidade do 

sentenciado poderia, ainda, servir como agravante ou atenuante para a fixação da pena, 

assim como para sua progressão ou regressão. A presunção de periculosidade26, 

seguindo as antigas tendências da União Internacional de Direito Penal27, era inferida 

para aqueles condenados por crime cometido em estado de embriaguez; aos 

reincidentes; aos que se associavam em “bando ou quadrilha de malfeitores”; e aos 

doentes mentais, sendo estes últimos inimputáveis, assim como os menores de 18 anos.   

É dessa relevância dada ao tripé delito - tratamento - prevenção pelo Direito 

Penal moderno, bem como à identidade entre crime e patologia e a correspondente 

tentativa de elaboração de critérios objetivos para aferição da periculosidade dos 

                                                           
26 A primeira tentativa de sistematização jurídica da concepção periculosista é atribuída a Raffaele 
Garófalo (1851 – 1934). O autor argumentava que as sanções, para cumprir o seu papel preventivo, 
deveriam ser adaptadas não apenas à gravidade do delito, mas também a “temibilidade” do agente, sendo 
esta definida como “a perversidade constante e ativa do delinquente e a quantidade de mal previsto que 
se deve temer do mesmo”.  
27 A União Internacional de Direito Penal foi fundada em 1880, consistindo em importante meio 
propagador da defesa social como fundamento da pena. Em seus congressos, temas como a definição 
legal do conceito de periculosidade e a elaboração de critérios para sua aferição são predominantes. Em 
1913, no Congresso internacional da União realizado em Copenhague, acordou-se sobre a definição de 
indivíduos criminosos, constando entre estes os reincidentes, os alcoólicos e deficientes de qualquer 
espécie e os mendigos e vagabundos (Mecler, 2010).  
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infratores, que advém a premente necessidade do psiquiatra na política criminal 

(Mecler, 2010) e a função sempre atualizada do psicólogo como um “perito da 

subjetividade” (Coimbra, Ayres & Nascimento, 2008). 

Possivelmente, o mais explícito entrelaçamento entre a escola clássica e a 

positiva, assim como dos saberes médicos e legais, está relacionado às diferentes 

naturezas das reações penais previstas no que ficou conhecido como sistema do duplo 

binário, que previa a aplicação da pena propriamente dita (reclusão, detenção, multa) 

e da medida de segurança, sendo esta última dividida entre as detentivas (internação 

em manicômio judiciário; internação em casa de custodia e tratamento – algo 

intermediário entre a prisão e o hospital; ou internação em colônia agrícola ou em 

instituto de trabalho, de reeducação ou de ensino profissional) e não detentivas 

(liberdade vigiada; proibição de frequentar determinados lugares; e exilio local).  

As penas, de caráter retributivo e punitivo, eram aplicadas segundo o grau de 

culpa do sujeito e a gravidade de seu ato – orientadas, portanto, pela Escola Clássica; 

as medidas de segurança se fundavam principalmente na avaliação do grau de 

periculosidade do acusado, tendo uma dupla finalidade:  a defesa social, segregando 

os "perigosos", e o tratamento desses indivíduos, na esperança de extirpar ou anular 

sua periculosidade, como se lê no artigo 81: “Não se revoga a medida de segurança 

pessoal, enquanto não se verifica, mediante exame do indivíduo, que este deixou de 

ser perigoso”. Assim, diferente da pena, aplicável a fato certo (o crime praticado), a 

medida de segurança se dirige a um fato provável ou à antecipação da repetição de 

novos crimes – era o controle sobre as virtualidades com força de lei.  

Caberia, portanto, à medida de segurança,  

Corrigir, tratar, essa "anomalia" individual da personalidade, agindo ainda 

sobre suas causas. Pelo seu caráter medicinal e pedagógico, a intervenção 
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deveria incidir basicamente no organismo, no "psiquismo" e/ou nos valores 

sociais dos condenados, reproduzindo nas prisões procedimentos não apenas 

punitivos. Sendo ação individualizada e individualizadora, a medida de 

segurança, ao contrário da pena, não teria limites marcados, tendo forma e 

duração variáveis, determinadas pelo acompanhamento de cada caso (Fry e 

Carrara, 1986). 

Com a individualização judiciária da pena, fortalecia-se a tendência do exame 

do delinquente em seus aspecto físico, antropológico, psicológico e moral, dando 

maior relevo à participação do campo psi no âmbito jurídico.   Com estas “inovações” 

a concepção de pena em seu sentido punitivo e intimidatório vai sendo pouco a pouco 

substituída pela de um dispositivo legal que não se justifica mais pelo castigo, mas 

pelo tratamento, readaptação ou reforma do delinquente (Rauter, 2003). No caso da 

criança e do adolescente, o processo foi tanto mais intenso quanto se considerava a 

necessidade e a urgência de “reconfigurar” uma personalidade ainda “moldável”.  

Heitor Carrilho, considerado o maior sistematizador da Psiquiatria Forense 

no Brasil, entusiasta da doutrina positivista, teve muitas de suas proposições 

contempladas no Código de 1940, sobretudo por este ter regulamentado a perícia 

técnica e a consequente medida de segurança, tendo sido ele o fundador e diretor do 

primeiro manicômio judiciário do país. Em sua obra, procurou construir um sistema 

de representações para interpretar o crime a partir das especificidades patológicas de 

seus autores. “O crime é, na maioria dos casos, a expressão de anormalidades 

psíquicas permanentes ou momentâneas”, afirmava em 1930.  

Para o médico, a perícia psiquiátrica se impunha como uma verdadeira 

exigência para o almejado objetivo de defesa social no Direito Penal: “O estado 

perigoso e a consequente temibilidade dos delinquentes, examinados à luz de um 
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rigoroso critério antropo-psicológico, serão a base em que se apoiará toda a legislação 

repressiva" (Citado por Mecler, 2010).  

Assim, Carrilho imputará à psiquiatria um papel fundamental no direito, uma 

vez que somente ela poderia ter acesso ao “caráter”, “temperamento” e “constituição” 

do criminoso, estando por isso apta a fixar a temibilidade desses “transviados das 

normas sociais”, seu diagnóstico moral e o prognóstico correcional. Visando orientar 

a execução penal e desenvolver pesquisas sobre o homem delinquente, o médico 

propôs em 1931 a criação de Seções Psiquiátricas em todas as prisões, além de 

Institutos de Antropologia Criminal. Visava, com tais equipamentos, a confecção de 

"psycho-biogramas" para todos os presos, de forma que pudesse verificar as taras, a 

constituição do seu temperamento, do seu caráter e, consequentemente, saber em que 

medida as condições psicológicas influenciavam na determinação do delito. A 

individualização era almejada, portanto, como ponto básico da “terapêutica penal”. 

Para Fry e Carrara (1986), através do sistema do duplo binário pode-se supor 

a compreensão sobre duas classes de indivíduos: aqueles que violavam 

voluntariamente o contrato social, sendo portanto responsáveis por essa violação, e 

para quem se esperava que os efeitos aflitivos, morais e materiais da pena provocasse 

arrependimento e intimidação (inclusive para infratores em potencial); e a segunda 

classe, feita de indivíduos com uma espécie de essência criminosa e que, por isso, 

poderiam romper contínua e quase que involuntariamente esse equilíbrio social. Para 

estes, sendo o crime um sintoma de sua personalidade anormal (portanto realizado à 

revelia de sua vontade ou decisão), a reação penal não poderia ser moralizadora nem 

puramente repressiva. Nesse sentido, a exposição de motivos n°5 do Código Penal é 

bastante reveladora:  
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Existe a criminalidade dos doentes mentais perigosos. (...) Para corrigir a 

anomalia, foram instituídas, ao lado das penas, que têm finalidade repressiva 

e intimidante, as medidas de segurança. Estas, embora aplicáveis em regra 

post delictum, são essencialmente preventivas, destinadas à segregação, 

vigilância, reeducação e tratamento dos indivíduos perigosos, ainda que 

moralmente irresponsáveis. 

Concretamente, a quem se presumia a periculosidade e, portanto, se dirigiam 

as medidas de segurança? Aos "doentes mentais", que deveriam ser detidos e tratados 

em "Manicômios Judiciários " (art. 22 e 91); aos "ébrios habituais" e "toxicômanos", 

que deveriam ser recolhidos em "Casas de Custódia e Tratamento" (art. 80); aos 

"condenados por crimes que hajam cometido como filiados a associação ou bando ou 

quadrilha de malfeitores" (art. 78) e aos condenados por crimes relacionados à 

"ociosidade", "vadiagem" e "prostituição" (art.93), que deveriam ser enviados a 

"Institutos de Trabalho", "Reeducação" e "Ensino Profissional" (Fry & Carrara, 1986).   

Em sua versão original, portanto, parece muito patente a presença daquilo que 

Foucault denominou de controle sobre as virtualidades, ou seja, um controle sobre o 

que poderia vir a ser ou a acontecer, um domínio das potencialidades - como 

demonstram algumas passagens do Código de 1940: “A execução da pena de detenção 

(...) pode ser suspensa, por dois a seis anos, desde que (...) os antecedentes e a 

personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime autorizem a 

presunção de que não tornará a delinquir” (art. 57); Quando a periculosidade não é 

presumida por lei, deve ser reconhecido perigoso o indivíduo, se a sua personalidade 

e antecedentes, bem como os motivos e circunstâncias do crime autorizam a suposição 

de que venha ou torne a delinquir (art. 77).  
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A periculosidade também poderia ser identificada quando, na prática do ato, 

o acusado revelasse “torpeza, perversão, malvadez, cupidez ou insensibilidade moral” 

(art. 77, II).  

Para declarar a periculosidade do réu, o juiz deveria valer-se “dos elementos 

de convicção constantes dos autos”, podendo “determinar diligências” e dispondo, 

ainda, de “funcionários para investigar, coletar dados e informações com o fim de 

instruir o requerimento” (art. 77, II, §1° e 2°). Uma vez considerado “perigoso” ou um 

“virtual reincidente”, o destino do “criminoso” era medida de segurança (Rauter, 

2003). A vigilância para os considerados perigosos sobreviria, inclusive, ao 

cumprimento da medida, havendo um “período de prova” de um ano depois de cessada 

a internação e ficando o indivíduo sujeito a liberdade vigiada. Caso a periculosidade 

se revelasse persistente, o indivíduo poderia sofrer nova internação. Sobre esse 

minucioso exame, afirma Francisco Campos na exposição de motivos para o código:   

O réu terá de ser apreciado através de todos os fatores, endógenos e exógenos, 

de sua individualidade moral e da maior ou menor desatenção à disciplina 

social. Ao juiz incumbirá investigar, tanto quanto possível, os elementos que 

possam contribuir para o exato conhecimento do caráter ou índole do réu - o 

que importa dizer que serão pesquisados o seu curriculum vitae, as suas 

condições de vida individual, familiar e social, a sua conduta contemporânea 

ou subseqüente ao crime, a sua maior ou menor periculosidade (probabilidade 

de vir ou tornar o agente a praticar previsto como crime). (Exposição de 

motivos nº 24, do Código Penal de 1940). 

Com o objetivo de refletir sobre os pressupostos em que se baseiam as 

avaliações, exames e procedimentos diagnósticos dos indivíduos encarcerados, 
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Cristina Rauter (2003) realizou uma pesquisa utilizando como ponto de partida 120 

laudos dos EVCP (Exame para Verificação de Cessação de Periculosidade), exames 

que faziam parte dos dispositivos legais do Código de 1940, realizados no Instituto de 

Classificação Nelson Hungria entre 1968 e 1972. Tal procedimento era realizado ao 

final dos prazos estabelecidos para as medidas de segurança e deveriam significar uma 

espécie de avaliação dos efeitos do tratamento penal assim como prever a capacidade 

de reinserção social do preso. 

Como estes documentos eram definidores da mudança ou não de regime 

(fechado para semi-aberto), da concessão ou não de livramento condicional e do acesso 

ou não à determinados “benefícios” dentro da penitenciária, a preocupação da 

pesquisadora consistia em debater se as avaliações realizadas poderiam ser 

consideradas confiáveis como dado acerca da personalidade de alguém ou se 

estaríamos diante de mais uma poderosa fonte de arbitrariedade feita em nome da 

ciência, ainda que constantemente criticados por sua fragilidade teórica. Seu estudo 

demonstra que a história se repete como tragédia e como farsa: “as avaliações ou 

exames técnicos de criminosos produzem todos os estereótipos e preconceitos, em 

suma, toda ideologia que permeia a questão do crime, traduzindo-se em práticas de 

repressão, controle e disciplinarização das parcelas mais pobres da população” 

(Rauter, 2003, p. 87). Outros estudos apontam para a mesma conclusão com pequenas 

variações, tanto no que se refere à prática penitenciária como à atuação junto aos 

adolescentes privados de liberdade (Coimbra, Ayres & Nascimento, 2008; Vicentim, 

2005; Sales, 2007; Oliveira, 2001; Rosa & Vicentim, 2010). 

Dentre os pontos que merecem destaque na apreciação de Rauter sobre os 

documentos, muitos também estão presentes nos laudos elaborados pelas equipes 

técnicas multidisciplinares dos atuais centros educacionais para adolescentes. Eles 
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indicam, através de exemplos concretos, o papel historicamente esperado para o campo 

psi no âmbito da justiça: “fornecer uma espécie de retrato fiel daquilo que se passa no 

interior dos indivíduos, seus desejos, tendências, os motivos que o levaram ao ato 

criminoso e, ainda mais, uma previsão sobre as possibilidades de vir a reincidir no 

erro” (p. 84); e reforçam a compreensão de que a atuação dos psicólogos teria 

contribuído com a reprodução do estigma do criminoso, “detectando carências 

familiares, subculturas e descontroles afetivos, todos eles localizados nos segmentos 

mais pobres da população” (p. 98).  

Sumariamente, pode-se apontar três elementos presentes nos documentos que 

justificam o posicionamento da autora: 

1. Um determinismo cego, mecânico e simplista que permitiu a 

formulação de uma equação resumida na fórmula “carências familiares na infância + 

miséria = crime”. Nesta acepção, o indivíduo seria escravo absoluto de sua vida 

pregressa (já preconceituosamente analisada), não lhe restando alternativa que não 

“cumprir seu destino de criminoso”. Segundo Rauter, circula-se “tautologicamente 

sobre este tipo de raciocínio: se tenho diante de mim alguém que está preso e 

condenado, este alguém só pode ser criminoso e, como tal, só pode ter história de 

criminoso” (p. 91). Assim, a história pregressa foi apresentada pelos profissionais 

como uma montagem cuja finalidade era confirmar no indivíduo o rótulo de 

delinquente. Preocupante, ainda, é o questionamento ético na relação que se estabelece 

entre o detendo, o psicólogo e o juiz. Como é de se supor, a relação entre o profissional 

e o seu cliente está, possivelmente, abalada.  

2. A patologização dos arranjos familiares que fugiam do padrão burguês, 

incluindo situações domésticas nas quais houve, por exemplo, a morte ou abandono 

do pai, a ausência da mãe (ainda que por motivos de trabalho) e os agrupamentos 
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compostos por outros indivíduos que não a família conjugal: “onde se poderia ver 

diferentes formas de organização familiar, atenta-se para a existência de 

promiscuidade, de transgressão à norma” (p. 95). As condições econômicas, muitas 

vezes de miséria, recebem um leitura igualmente estigmatizante, e não raro é 

interpretada como elemento na construção da “personalidade criminosa”. 

3. A avaliação eugênica de que haveria uma deteriorização cultural, um 

“desvirtuamento”, ou até estados de “incultura” que levariam à produção do fenômeno 

do crime. Não se tratou de uma apreciação sobre a diversificação de costumes e 

tradições, mas de entendê-las como um desvio relativo a um padrão “correto” que, por 

óbvio, era o das elites.  

Não raro, tais classificações também se fazem presentes na atualidade, ainda 

que escamoteadas por eufemismos ou novas terminologias que preservam, ao fim e ao 

cabo, o mesmo sentido. Rosa e Vicentin (2010), por exemplo, apontam para uma 

crescente utilização do aparato “psi” na gestão das problematizações e dos conflitos 

de setores da juventude, identificadas no encaminhamento de adolescentes cumprindo 

medida socioeducativa para perícias psiquiátricas que aferem sua periculosidade; na 

proposta de lei de aplicação de medida de segurança e de internação psiquiátrica para 

adolescentes com transtornos mentais, que “não disporiam de recursos internos para 

assimilação de um processo de ressocialização”, na internação psiquiátrica de 

adolescentes por mandado judicial; na aplicação de simulacros de medidas de 

segurança a jovens infratores; e, enfim, nos diversos argumentos a favor da ampliação 

dos processos de segregação que buscam conectar transtorno mental à criminalidade 

pela via da periculosidade e dos transtornos de personalidade antissocial (TPAS), estes 

últimos quase “intratáveis”.  
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2. A história da legislação com relação ao adolescente em conflito 
com a lei e sua relação com a política criminal 

 
Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terrível, que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 
Carlos Drummond de Andrade 

 
A matéria prima, falemos assim, da resposta 

parece ser de menor valor cambial que a da pergunta. 
Isto se as colocarmos – pergunta e resposta –  

no mercado dos homens em cuja existência a curiosidade 
tomou o seu centro. No entanto, como bem sabemos, 

estes homens são uma minoria. 
Em todos os outros mercados (e há tantos), 

prevalecem homens que decidem sobre a vida e a morte de outros, 
homens cujo destino lhes mostrou já um lado trágico, inultrapassável; 

e nestes outros homens, nestes outros mercados,  
cada resposta é o único valor a ser transmitido. 

Gonçalo M. Tavares – Breves notas sobre o medo 
 
 

 
 

Pretende-se, neste capítulo, apresentar a história da legislação e das práticas 

de atendimento direcionadas para crianças e adolescentes selecionados historicamente 

pelo sistema punitivo, em cotejo com a política criminal.  

A política criminal é aqui compreendida como “o conjunto de princípios e 

recomendações [relacionados às atuações judiciária, penitenciária e de segurança 

pública] para a reforma ou a transformação da legislação criminal e dos órgãos 

encarregados de sua aplicação” (Batista, 2011 p. 33). Não deve, portanto, ser 

considerada como um sinônimo do Sistema Penal estabelecido e de todo seu aparato. 
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Entendido como o conjunto dos princípios determinantes para as transformações 

normativas, o conceito refere-se majoritariamente a um processo dinâmico de 

mudança, pretendendo captar o movimento de transformação do sistema de matiz 

penal (modificações relacionadas à manutenção de determinada ordem social). Nesse 

sentido, para sua compreensão faz-se necessária uma leitura da conjuntura social, 

política e econômica que forja as mudanças nos mecanismos de controle, 

normatização, disciplinamento e punição da sociedade.  

A relação entre a política criminal e as legislações sobre o público infanto-

juvenil, com suas respectivas práticas institucionais, são apontadas a partir de uma 

contextualização ampla sobre as ideologias hegemônicas e as relações econômicas, 

políticas e sociais vigentes nos diferentes momentos históricos, uma vez que as leis e 

as práticas de controle social, sejam elas voltadas para adultos ou para crianças e 

adolescentes, refletem e sustentam em grande medida o modelo de desenvolvimento 

adotado pelas elites e as estratégias de manutenção da ordem política e econômica 

dominante. Tal contextualização é de extrema relevância para a compreensão das 

razões de determinadas escolhas políticas refletidas nas legislações e instituições nos 

diferentes cenários sócio-históricos do País. Como afirma Batista (2011, p. 19), 

Quem quiser compreender, por exemplo, o direito assírio, o direito romano 

ou o direito brasileiro do século XIX, procure saber como assírios, romanos 

e brasileiros do século XIX viviam, como se dividiam e se organizavam para 

a produção e distribuição de bens e mercadorias, dessa “Ordem Política e 

Social” [...] estará a contribuição do respectivo direito. 

Interessa, pois, problematizar ao longo dos tópicos a construção política do 

direito: como, por que e para quê determinadas condutas foram e são criminalizadas. 

Assim, procura-se superar uma perspectiva naturalizante das práticas dirigidas aos 
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autores das infrações, examinando o processo de criação da legislação e das políticas 

de atendimento – sua forma, conteúdo e efeitos esperados e concretos, oficiais e 

práticos, situando-os em uma sociedade de classes antagônicas.  

Uma pesquisa histórica e documental, no entanto, está sujeita a muitos riscos 

e distorções, especialmente quando consideramos as fontes as quais temos acesso28. 

Os documentos aqui analisados por vezes expressam, em realidade, um recorte 

específico de opiniões particulares, ainda que algumas vezes tenham se consolidado 

em práticas institucionais e legislativas. Outro risco que corremos é tomar como 

verdade ou fato estabelecido um posicionamento que se quer “impor” ou uma ideia 

que se deseja “vender”, não refletindo, destarte, a concretude das relações sociais, 

ainda que nos ofereçam valiosas pistas sobre a ideologia dominante29. Deste modo, é 

fundamental a ressalva de que pronunciamentos, normas e ofícios não suportam toda 

a complexidade histórica dos períodos estudados, de maneira que não temos a 

pretensão de, com elas, elaborar uma síntese histórica, ainda que, especialmente no 

caso dos pronunciamentos, tenhamos tentado privilegiar versões e posicionamento que 

se repetem sistematicamente.  

Muitas ideias escapam às letras oficiais, elaboradas pelas mãos de senhores 

de engenhos, patrões, donos de terras, políticos, médicos, juristas... enfim, daqueles 

que detêm poder político e econômico. Outras vozes estão praticamente ausentes da 

                                                           
28 Referimo-nos tanto ao registro da História como ao alcance de determinadas obras. Infelizmente, 
nosso acesso a uma parte considerável dos documentos citados se deu por fontes indiretas, uma vez que 
os mesmos não estão disponíveis online nem em publicações de fácil acesso, especialmente para as 
universidades do nordeste.   
29 Talvez um bom exemplo deste caso seja a imagem paternalista da relação patrão–empregado que as 
classes dominantes procuravam disseminar na República Velha: o juízo veiculado era de que esta 
relação se assemelhava, em muitos aspectos, à relação entre pais e filhos, sendo o patrão uma espécie 
de protetor que poderia “guiar e aconselhar” seus empregados que, em troca, deveriam realizar suas 
tarefas com empenho, docilidade e dedicação (a exemplo do que acontece até hoje no discurso entre 
patrões e empregadas domésticas). À imagem “ideal” se atrelava, no entanto, um objetivo de controle 
social que visava esvaziar o potencial conflito inerente às relações sociais baseadas na desigualdade 
entre os elementos que dela participam. 
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“história oficial”, a exemplo dos negros escravos ou libertos, analfabetos e silenciados 

pelo regime escravista mesmo após a sua dissolução, e das crianças e adolescentes 

estigmatizadas e condenadas pela situação de destituição econômica. Assim, escapa-

nos, em grande medida, o acesso mais palpável às lutas e às contradições inerentes à 

realidade social, cabendo sua inclusão por um prisma interpretativo identificado com 

a leitura marxista da História.  

 

 

 

2.1. A criança no contexto imperial: a dominação escravocrata  

 
Em nós até a cor é um defeito,  

um vício imperdoável de origem,  
o estigma de um crime. 

Luiz Gama, 1880.  

 

A preocupação com a população infanto-juvenil ao longo do Império (1822 – 

1889) era bastante incipiente e quase que exclusivamente restrita aos casos de crianças 

órfãs e enjeitadas atendidas no campo do favor, da benesse e/ou da caridade privada e 

religiosa. Sem uma legislação específica que atentasse para a situação da infância e da 

adolescência, desde o contexto colonial crianças e jovens eram punidos com 

severidade e sem maior diferenciação em relação aos adultos, exceto pelo fato de que 

a menor idade poderia ser considerada como um atenuante à pena30. Os castigos mais 

                                                           
30 Como exposto a seguir, o Código Criminal do Império (lei de 16 de dezembro de 1830) previa que 
os menores de 14 anos não seriam “julgados como criminosos” mas, simultaneamente, afirmava em seu 
artigo 13 que os menores de quatorze anos poderiam ser responsabilizados caso tivessem atuado com 
discernimento. Considerava ainda a idade inferior a 21 anos como circunstância atenuante do crime, 
assim como outras situações, a exemplo de “ter o delinquente commettido o crime em defesa da própria 
pessoa”, da família ou de terceiros; “ter commettido o crime em desafronta de alguma injuria ou 
deshonra” ou ter sido o ato “precedido de aggressão da parte do offendido”.  
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cruéis, no entanto, não entravam (ainda) na monta do Estado. Os senhores de escravos 

pouco recorreram à justiça para punir suas “mercadorias”. Os grilhões – máscaras, 

colar e correntes de ferro -, por exemplo, eram usados em escravos de qualquer idade, 

como pode-se ilustrar através de Debret: “(...) Sendo ainda criança o escravo, o peso 

da corrente é de apenas 5 a 6 libras, fixando-se uma das extremidades no pé e a outra 

a um cepo de madeira que ele carrega à cabeça durante o serviço” (Debret, citado 

por Mott, 1979, p. 62).   

Como se pode imaginar, as crianças31 dos segmentos populares, escravas e/ 

ou abandonadas, não eram uma prioridade para classe dominante. Quando muito 

pequenas, de acordo com Eva Faleiros (2009), as crianças escravas faziam às vezes de 

brinquedos dos filhos dos senhores, a quem eram doadas como presentes, e serviam 

como divertimento das visitas, assemelhando-se (por obvio que na perspectiva dos 

senhores) aos animais de estimação. Além das inúmeras humilhações, sofriam 

igualmente maus tratos e violência sexual, o que explica, em parte, a baixa taxa de 

natalidade entre a população escrava32.  

Ainda assim, desde o século XVII o abandono de crianças, notadamente de 

recém-nascidos, nas portas de casas, igrejas, becos e ruas completamente sujas (sendo 

por vezes devoradas por animais) suscitava algum tipo de atenção “misericordiosa” 

pelas autoridades, sobretudo nas duas grandes cidades portuárias da época: Salvador e 

                                                           

31 Uma ressalva faz-se relevante com relação às crianças negras, tendo sido apontada por Kátia Mattoso 
em seu artigo sobre “O filho da escrava”, publicado em 1988. Abordando como assunto central de seu 
ensaio o debate em torno da questão “quando a criança filha de escravos deixa de ser criança e passa a 
ser escravo?”, Mattoso questiona a própria vivência de infância e adolescência entre os negros, que 
rápida e compulsoriamente – a partir dos sete ou oito anos – têm sua infância atropelada pelo mundo do 
trabalho.   
32 Além da resistência negra em ter filhos que seriam transformados em escravos (chegando ao ponto 
do infanticídio), a violenta rotina de trabalho, os abortos por maus tratos sofridos durante a gravidez, a 
alta mortalidade infantil devido às péssimas condições de vida nos cativeiros e senzalas, a precoce 
separação entre mães – vendidas ou alugadas como amas-de-leite – e seus bebês, e a disparidade entre 
o número de mulheres e homens negros no país são algumas outras razões apontadas pelos especialistas 
para a baixa taxa de crescimento da população escrava no Brasil.  
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Rio de Janeiro. A obrigação de assistência aos infantes miseráveis e abandonados 

pertencia às câmaras municipais, mas foi em grande parte assumida pela filantropia da 

igreja católica e das Santas Casas. Símbolo do tipo de atenção dirigido a este público, 

a Roda dos Expostos, presente no Brasil desde o século XVIII33 mas consistindo em 

um modelo tipicamente português de assistência, pode ser identificada como a 

principal prática de “acolhimento” de crianças pequenas, desvalidas e abandonadas.  

A Roda, mecanismo cilíndrico das Casas dos Expostos, consistia em uma 

espécie de roleta vazada na qual a criança34 era depositada. Ao girar o engenho, o 

“enjeitado” adentrava na instituição sem que fosse possível a identificação de quem o 

conduziu até o local. Em geral, as crianças expostas proviam de famílias muito pobres 

ou eram filhos considerados ilegítimos ou bastardos – concebidos fora do casamento, 

geralmente frutos da relação entre senhores e escravas (Pinheiro, 2006). Muitas eram 

deixadas na roda já mortas ou extremamente debilitadas com a esperança de que 

tivessem um enterro digno na Casa (Arantes, 2009). A partir de seu recolhimento, no 

entanto, pouco se sabe da vida dos expostos além do seu altíssimo índice de 

mortalidade. Os poucos sobreviventes eram enviados ao trabalho precoce e explorados 

para que pudessem ressarcir seus criadores (ou o Estado) dos gastos realizados para 

sua educação. O atendimento a um número elevado de bebês também era possibilitado 

pelo sistema de criação externa por amas-de-leite, muitas delas escravas alugadas por 

seus proprietários para as Santas Casas (Rizzini & Rizzini, 2004).   

                                                           
33 A primeira Casa dos Expostos teria sido fundada na Bahia, em 1726, seguida pelo Rio de Janeiro, em 
1738. Em 1775, o alvará emitido pelo Ministro Sebastião José de Carvalho e Mello regulamentou o 
recolhimento de crianças enjeitadas (Faleiros, 2009). 
34 “Exposto”, “enjeitado”, “deserdado da sorte” ou da “fortuna”, “infância desditosa” ou “infeliz” foram 
algumas das denominações utilizadas no período para os recém-nascidos abandonados. Com relação ao 
numero de crianças deixadas na Roda, no período de 1738 a 1888 foram recolhidas 47.255 crianças na 
capital. (Esther Arantes, 2009).  
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Mesmo após o advento da independência, o interesse de cunho jurídico 

relativo aos infantes aparece quase que exclusivamente restrito à primeira lei penal do 

império – o Código Criminal de 1830, no qual Dom Pedro, “por Graça de Deus e 

Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do 

Brazil” fez saber “aos subditos” sua política “dos crimes e dos criminosos”, podendo 

constar entre estes crianças e adolescentes, que à época seriam “recolhidos às casas 

de correção” (lei de 16 de dezembro de 1830 – Código Criminal).  

O primeiro código penal em toda América Latina veio substituir a vigência 

das Ordenações Filipinas, legislação que passou a ser considerada cruel e irracional. 

Apesar de possuir inspiração nos ideais iluministas, especialmente nas proposições de 

Cesare Beccaria, a nova lei definia a pena capital a ser executada na forca para os casos 

de homicídio, roubo seguido de morte e insurreição (não é de se estranhar, numa 

sociedade imperial regida por uma aristocracia que legislava em favor próprio para a 

construção e garantia da ordem, que a ameaça – ainda que isolada – ao regime 

escravista fosse percebido com a mesma gravidade dos atos contra a vida), sendo esta 

última definida aos “cabeças”, livres ou escravos, que organizassem reunião de vinte 

ou mais negros para “haverem a liberdade pelo meio da força” (artigo 113). O 

desempenho da pena de morte possuía ainda um caráter público e espetaculoso, uma 

vez que o preso deveria, segundo o artigo 40, ser conduzido pelas ruas mais 

movimentadas até à forca.  

No que tange ao público infanto-juvenil, o Código Criminal estabelecia a 

responsabilidade penal para menores a partir dos 14 anos (artigo 10, #1), mas 

acrescentava que aqueles com idade menor do que esta que tivessem obrado seus 

crimes “com discernimento” deveriam igualmente “ser recolhidos as casas de 
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correção pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o recolhimento não exceda á 

idade de dezasete annos” (artigo 13).  

Para Fernando Salla (1999), autor de diversos estudos sobre a história dos 

cárceres no Brasil, as casas de correção serviam de depósitos, melhor construídos e 

mais organizados, para um variado leque de indivíduos que lá eram recolhidos, 

abrangendo não só os condenados propriamente à pena de prisão com trabalho, mas 

também vadios, menores, órfãos, escravos e africanos livres.  

Araújo (2009), em sua tese intitulada “Cárceres Imperiais: a Casa de Correção 

do Rio de Janeiro – seus detentos e o sistema prisional do Império (1830 – 1861)”, 

aponta, com base no Regulamento da Casa de Correção da Corte, uma classificação 

entre os sentenciados. A primeira grande separação se dava entre a primeira divisão, 

chamada de “Correcional”, e a segunda, denominada “Criminal”. A categoria 

correcional, por sua vez, era subdivida em duas classes: na primeira estavam os 

menores condenados; na segunda, concentravam-se os mendigos e vadios, assim como 

aqueles sentenciados ao trabalho pelas autoridades policiais da Corte. A proposta, 

portanto, era a criação de um estabelecimento com alas separadas, sendo uma de cunho 

correcional para os menores, vadios e mendigos “condemnados á prisão com 

trabalho” e outra para os demais presos destinados à divisão criminal.  

Para Rizzini (2000, p. 10), considerando-se a época em questão é de certa 

maneira bastante surpreendente a preocupação com o recolhimento de menores em 

estabelecimentos especiais que visassem sua correção, uma vez que ainda não estava 

em voga a discussão sobre a importância da educação e de sua prevalência sobre a 

punição e o castigo, o que no Brasil só viria a ocorrer no final do século XIX. 

Assim, de um modo geral, a tônica das legislações que fazem menção à 

infância no contexto escravocrata será em torno da preocupação com o “recolhimento 
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de creanças órphas e expostas” através de medidas com caráter essencialmente 

assistencial, lideradas pela iniciativa privada de cunho religioso e caritativo que, para 

tanto, contava com subsídios provenientes dos cofres públicos (Rizzini, 2000).  

A preocupação com a formação educacional de crianças só ganharia força na 

segunda metade do século XIX, consistindo em tema de particular interesse do 

Imperador D. Pedro II. Entram em vigor leis que tratavam da regulamentação do 

ensino primário e secundário, possuindo particular preocupação com os casos de 

crianças pauperizadas, a exemplo do ato adicional de 183435 (lei n. 16 de 12/08/1834), 

chegando-se a estabelecer, em 1854, a obrigatoriedade de ensino para os meninos 

maiores de sete anos sem impedimento físico ou moral. A matrícula, no entanto, estava 

vedada àqueles que padeciam de “moléstias contagiosas”, aos que não tivessem sido 

vacinados e aos escravos. Não obstante  a incipiente preocupação com a ampliação do 

acesso à educação, as políticas que se seguiram se consolidaram em práticas 

claramente discriminatórias, atingindo a criança de acordo com sua origem social 

(Rizzini, 2000).  

De acordo com Araújo (2009), na década de 1850 deu-se a criação de uma 

“escola para meninos desvalidos”, onde se ensinavam as “primeiras letras” e os 

“ofícios mecânicos”. Tratava-se do embrião do Instituto dos Menores Artesãos da Casa 

de Correção, estabelecido em 1861 sob a gerência de Miranda Falcão, que no decorrer 

da década anterior havia acumulado os cargos de diretor da Casa de Correção, da Casa 

de Detenção, do Calabouço dos escravos e do Depósito dos africanos livres. Já no ano 

                                                           
35 A lei determinava que a instrução primaria seria de responsabilidade das províncias, de forma que os 
governos se dedicaram a criação de escolas e institutos para instrução primaria e profissional para os 
menores de classes populares, a exemplo das Casas de Educandos Artífices (Rizzini & Rizzini, 2004).  
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de sua fundação, o referido instituto contava com 423 menores artesãos. Segundo o 

autor,  

A princípio eram encaminhados para aquela escola os meninos presos pela 

polícia nas ruas da Corte em “completa vadiação” sem que os pais ou 

responsáveis pudessem “corrigi-los”. A medida visava à diminuição do 

“número de indivíduos em que o crime devia recrutar bons soldados”. Com o 

tempo, pais e mães passaram a procurar a Casa de Correção para conseguir 

um “asilo gratuito para os filhos que lhes serviam de verdadeiro peso”. 

(Araújo, 2009, p. 312).  

Com o passar dos anos, assiste-se a uma tímida ampliação e diversificação de 

instituições de atendimento às crianças expostas, órfãs e pobres: em 1887, um ano 

antes da abolição, existiam no Brasil (em maior número no Rio de Janeiro e na Bahia) 

oito Rodas de Expostos, trinta asilos de órfãos, sete escolas industriais e de artífices e 

quatro escolas agrícolas, sendo bastante diferenciado o tipo de formação e atendimento 

dirigido às crianças e adolescentes de cada sexo: 

Elas, em geral órfãs, eram recolhidas por instituições religiosas, segundo a 

cor e a filiação (legítima ou ilegítima) e preparadas nas artes domésticas, para 

o casamento (dotes) ou para serem empregadas domésticas. Os meninos, 

órfãos, pobres, vagabundos, mendigos, de rua, eram encaminhados a escolas 

de formação industrial ou agrícola, ou a instituições militares, em geral 

estatais, com vistas a preparação para o trabalho (Eva Faleiros, 2009, p. 221).  

Com relação às instituições militares, o Governo imperial criou as 

Companhias de Aprendizes Marinheiros e as Escolas ou Companhias de Aprendizes 

dos Arsenais de Guerra. As primeiras eram escolas do tipo internato, enquanto as 

segundas recebiam crianças advindas dos colégios de órfãos e das casas de educandos. 
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A criação destas instituições pretendia atender às necessidades da Marinha e do 

Exército, chegando o número de meninos enviados para os navios de guerra ser 

superior ao de homens recrutados e voluntários: entre 1840 e 1888, as companhias de 

Aprendizes Marinheiros forneceram 8.586 menores para tais serviços, contra 6.271 

homens recrutados à força e 460 voluntários (Rizzini & Rizzini, 2004).  

Quanto aos escravizados, Rizzini (2000) aponta que a partir de 1850 começa 

a tomar corpo uma legislação específica, possuindo, porém, matiz criminal. Em 1852 

decide-se, após um episódio em que uma “creoula de 13 a 14 annos assassinou a 

mulher do capataz de seu senhor”, que as disposições do Código Criminal “são 

também aplicáveis aos escravos menores”. Esta seria, em realidade, “uma declaração 

sobre o pouco ou nenhum valor do escravo naquela sociedade, chegando a suscitar 

dúvidas quanto à aplicabilidade da lei” (p 14). Tal situação revela, portanto, uma 

grosseira ambiguidade das normas sociais (e legais) da época: o escravo era “coisa” 

perante a totalidade do ordenamento jurídico – seu sequestro, por exemplo, 

correspondia ao delito de furto – mas era pessoa perante o direito penal, devendo ser 

severamente punido por seus atos (M. Batista, 2005).  

Embora restrito a alguns empreendimentos isolados, outro fato relativo à 

escravidão colonial digno de nota era a prática da produção de crianças para o trabalho 

escravo, ou “pecuária negreira” (Arantes, 2009). Em algumas “fazendas de criar 

escravos” tal ação se consolidava no acúmulo de muitas mulheres e alguns poucos 

homens que tinham por função a procriação constante. Foi o caso da fazenda Macacos, 

na qual se constatou que “os proprietários achavam mais rendoso criar negros que 

plantar café”, ganhando “dez vezes mais do que se fossem utilizados trabalhando na 

terra” (Ewbank, 1976, p. 276. Citado por Arantes, 2009).  
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Ainda com relação às crianças de escravizados deve-se destacar seu enorme 

índice de mortalidade e orfandade, fato que expõe a brutalidade no tratamento dirigido 

a esta mercadoria viva que dificilmente chegava a completar 40 anos de idade. Durante 

quase todo o período escravista a população negra era mantida fundamentalmente por 

meio do tráfico transatlântico e não pelos nascimentos no Brasil (a prática descrita 

acima, de “pecuária negreira”, não é demais reforçar, era mínima e bastante 

circunscrita), o que depõe sobre as altíssimas taxas de mortalidade infantil e sobre 

como poucas crianças chegavam a se tornar adultas, uma vez que o trabalho forçado 

na mais tenra idade (a partir dos sete anos, em média) provocava mortes por exaustão, 

além daquelas por consequência das torturas e castigos físicos. Aqueles que escapavam 

da morte prematura – afirmam Góes e Florentino (2009, p. 180) – iam perdendo os 

pais antes mesmo de chegarem à adolescência: com um ano de idade, uma em cada 

dez crianças já não possuía pai nem mãe biológicos. Aos cinco, metade parecia já ser 

completamente órfã, e aos 11 anos, oito a cada dez36.  

Outro dado apresentado pelos referidos autores diz respeito ao 

desenvolvimento físico e à mudança de preços dos pequenos escravizados. Como 

muito cedo as crianças eram iniciadas nas tarefas laborais, aos 12 “o adestramento que 

as tornava adultos estava se concluindo” (p. 184), e os meninos e meninas já 

começavam a trazer a profissão por sobrenome: “Chico Roça”, “João Pastor”, “Ana 

Mucama”. Seu treinamento, vale ressaltar, se fazia pelo suplício, “não o espetaculoso, 

das punições exemplares (reservadas aos pais), mas o suplício do dia-a-dia, feito de 

pequenas humilhações e grandes agravos” (p. 185 – 186). Ao iniciar-se no servir 

                                                           
36 Dados apresentados por Góes e Florentino (2009) com base na análise de inventários post-mortem 
dos proprietários falecidos nas áreas rurais do Rio de Janeiro entre 1789 e 1830. 
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(lavar, passar, engomar, cozinhar, costurar, trabalhar na lavoura ou na criação do gado, 

etc.) seu preço subia conforme as habilidades: 

Entre os quatro e os onze anos (...) [o crioulo]37 aprendia um ofício e a ser 

escravo: o trabalho era o campo privilegiado da pedagogia senhorial. Assim 

é que, comparativamente ao que valia aos quatro anos de idade, por volta dos 

sete um escravo era cerca de 60% mais caro e, por volta dos 11, chegava a 

valer até duas vezes mais. Aos 14 anos a frequência de garotos 

desempenhando atividades, cumprindo tarefas e especializando-se em 

ocupações era a mesma dos escravos adultos. Os preços obedeciam a igual 

movimento (Góes e Florentino, 2009, p. 185).  

Retomando o debate sobre a legislação, no final da década de 1860 o governo 

imperial tomou algumas iniciativas de reconhecimento de direitos dos negros e 

promulgou leis que promoveriam a substituição gradual do trabalho forçado no Brasil, 

último país das Américas a abolir o regime escravista. Em junho de 1865 determinou-

se que escravos condenados à trabalhos forçados não poderiam ser castigados com 

chicotes; no ano seguinte declarou-se extinto o trabalho forçado em obras públicas; e 

em 1869 foi aprovada a lei que proibia o leilão público de escravos e a separação de 

marido e esposa nas operações de compra e venda, assim como dos menores de quinze 

anos e suas mães.   

 Em setembro de 1871 estabeleceu-se a lei “do ventre livre” – um passo 

relevante no sentido da abolição38 – que declarava serem libertos os filhos das escravas 

                                                           
37 Como eram denominados os negros nascidos em terras nacionais. Seu preço, por sinal, era sempre 
superior ao escravo africano.  
38 Pelos limites desta tese não aprofundaremos o longo processo que culminou na libertação dos 
escravos no Brasil, restando-nos a citação de alguns poucos marcos representativos da disputa entre 
negros, abolicionistas e donos de escravos. Deve-se, entretanto, frisar a ampla e decisiva participação 
dos escravizados (desde as ruas e senzalas) nas iniciativas que aceleraram a abolição, a exemplo de 



106 

 

nascidos a partir de sua promulgação. Apesar da aprovação da lei, a liberdade dos 

infantes permaneceu condicionada à vontade do Senhor na medida em que este, ao 

“criá-los” até os oito anos de idade, adquiria o direito de usufruir de seu trabalho até 

que completassem 21 anos – negócio aparentemente vantajoso para os senhores, uma 

vez que maioria esmagadora dos proprietários continuou a explorar a mão de obra dos 

filhos de suas escravas – ou optar por receber do governo uma indenização de 600 mil 

réis. Além de libertar os “ingênuos” (como eram chamados os filhos libertos a partir 

de então) a lei criou o fundo de emancipação para ser usado na manumissão de 

escravos e o direito ao pecúlio, ou seja, a utilização de economias para compra da 

própria liberdade.  

Uma vez que os resultados para a não utilização do trabalho forçado dos 

menores foram relativamente pouco expressivos, a grande inovação da lei 2040 foi, na 

perspectiva de Wlamyra Albuquerque e Walter Filho (2009), permitir ao escravo 

acionar a justiça caso o senhor se recusasse a conceder sua alforria. Nestes casos o 

escravo poderia fazer-se representado por curador na justiça municipal e abrir uma 

ação com vistas a sua libertação, quebrando, assim, “o monopólio da vontade dos 

senhores na concessão da alforria” (Albuquerque & Filho, 2009, p. 177). Martha Abreu 

(1997), em seu artigo sobre o papel da mulher escrava e da criança liberta no processo 

de abolição, aponta outra relevante conquista: o direito à família e à preservação de 

parte dos laços de parentesco estáveis entre os escravos.  

Gislene Neder (2010) dedicou-se ao estudo de algumas instituições do 

período, dentre as quais o Asilo dos Meninos Desvalidos, criado em 1874. Com base 

nas documentações institucionais, defende a pesquisadora que o processo de 

                                                           

fugas em massa, formação de quilombos, rebeldia cotidiana e ataques às propriedades dos senhores 
coloniais.  
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modernização apropriou ideias e propostas que circulavam na Europa ao mesmo tempo 

em que a sociedade brasileira vivia sob o regime de escravidão, o que levou a uma 

série de contradições e (in)decisões nas políticas públicas destinadas à educação e 

assistência à infância e à juventude populares. Após a promulgação da Lei do Ventre 

Livre, a quem caberia educar, proteger e responder juridicamente pelos ingênuos?  

Diante da ambiguidade com relação à responsabilidade ou não do Estado, 

percebe-se o favorecimento dos “desvalidos” oriundos de famílias livres para a 

ocupação de vagas, uma vez que foi mantido o pressuposto de que os filhos de escravas 

ficariam sob a guarda dos Senhores até os 21 anos. À infância e juventude negra, 

portanto, as políticas para a assistência urbana contavam sempre com a repressão. 

Neste sentido, não apenas a vadiagem era questão de polícia, mas a pobreza, a 

indigência e a mendicância. Rejeitados pela política, alvos preferenciais da polícia – 

talvez assim possamos resumir, não sem o risco da simplificação, a atenção estatal 

para tal segmento. 

É interessante fazer notar a seletividade da justiça neste período, tanto no que 

diz respeito ao seu conteúdo, como demonstrado acima, quando à sua aplicação. Um 

bom exemplo é a lei de 7 de novembro de 1831, destinada a cessar o tráfico negreiro. 

Resultado de pressões constantes do governo britânico, a referida lei declarava serem 

livres todos os negros introduzidos no Brasil, cominando penas tanto aos exportadores 

quanto aos que comprassem os africanos. Obviamente, a legislação feria os interesses 

dos donos de terra - logo ainda mais fortalecidos com a expansão da cafeicultura – e 

não foi cumprida pelos senhores de engenho: calcula-se em mais de 700 mil o número 

de africanos introduzidos ilegalmente no país entre a promulgação da lei e o início dos 

anos 1850 quando, mais uma vez por forte coação inglesa, a lei Eusébio de Queiróz, 
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que previa medidas mais eficazes para a extinção do tráfico, foi aprovada (Chalhoub, 

2009).  

Bastante reveladora é a defesa dos fazendeiros realizada pelo senador 

Felisberto Brant que, em 1837, propôs uma modificação na lei para que apenas os 

navios negreiros flagrados nos mares e portos tivessem os africanos libertos. Em sua 

investida, uma vez em terra firme os negros deveriam ser considerados mercadorias 

legais, para serem livremente comprados e vendidos. Afirmava o senador, em nome 

dos proprietários, que nunca se desobedecera a lei “por razões tão plausíveis”, pois os 

fazendeiros não podiam ser condenados por seu “irresistível desejo, natural em todos, 

de preservar e aumentar suas fortunas”. Em sua perspectiva, portanto, os fazendeiros 

que compravam africanos depois da promulgação da lei de 1831 supostamente o 

faziam de boa-fé: eram “proprietários pacíficos, chefes de famílias respeitáveis, 

homens plenos de indústria e virtude, que promovem a prosperidade pública e privada 

com seu trabalho”, e que não mereciam deste modo nenhuma sanção ainda que 

descumprissem as normas vigentes (Chalhoub, 2009, p. 24). 

Com o tempo a abolição da escravatura tornou-se um imperativo, e em 1888 

promulgava-se a Lei Áurea (lei 3353 / 1888) sem, no entanto, se modificar 

substancialmente a percepção sobre o homem negro, uma vez que de acordo com a 

ideologia do período, “embrutecidos”, “sem preparo”, “sem desenvolvimento moral” 

e “ávidos de ociosidade”, o negro era um homem no qual não se poderia confiar.   

Com a abolição, os ex-escravos passam a assumir responsabilidades de “pais 

de família” sem, contudo, adquirirem as condições materiais mínimas para o exercício 

da “cidadania” (entre fortes aspas) conquistada. A partir de então, crianças e 

adolescentes pauperizados passaram a ser identificados como menores material e/ou 

moralmente abandonados, sendo rapidamente alvos de uma nova legislação – o código 
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penal de 1890 – que reduziu a menoridade para os 9 anos nos casos em que o juiz 

decidisse que a criança agiu com discernimento.  

Nos anos seguintes o racismo autoproclamado científico ganharia força e 

respaldo através da criminologia, combinando-se com a “missão” progressista das 

elites. Para citar um exemplo, em julho de 1911 chegou-se a propor no I Congresso 

Internacional das Raças, realizado em Londres, o “branqueamento” da população 

nacional, revelando a ideologia de que a raça branca era superior e postulando que, por 

meio da miscigenação constante, os negros – raça degenerada que entravava o 

progresso nacional com sua presença – poderiam desaparecer do país39.  

A proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, anunciava a 

irrupção de grandes mudanças sociais, econômicas e culturais latentes, agindo como 

um “bisturi num tumor já maduro” e rompendo “bruscamente um artificial equilíbrio 

conservador que o império até então sustentava” (Prado Jr., 1980, p. 208). Desde 

meados da década de 1870 percebia-se uma maior diversificação entre as instituições 

científicas (formadoras ou não de novas áreas de atuação) e os estabelecimentos de 

caráter cultural, assim como o amadurecimento de grupos intelectuais distintos. No 

entanto, o novo projeto nacional trazia ainda significativos traços de continuísmo com 

relação ao contexto imperial, a exemplo dos arcos de aliança no poder e a continuidade 

da subordinação dos “brasileiros de cor”40, sobretudo do negro, que mudou de escravo 

para trabalhador livre sem modificar sua posição relativa na estrutura social 

(Chalhoub, 2001; Skidmore, 2012). 

                                                           
39 João Batista Lacerda, então diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, apresentou no referido 
congresso o ensaio “Sur lês métis au Brésil” (“Sobre os mestiços do Brasil”, tradução livre), no qual 
descrevia o país como uma nação composta por raças micigenadas, porém em transição. Visava-se um 
Brasil branco através do cruzamento sucessivo das raças (Schwarcz, 1993).  
40 A visão sobre o Brasil, seja interna seja externamente (difundida pelos viajantes e pesquisadores que 
por aqui passavam), era a de um país de mestiço ou mulato, e que tal miscigenação teria dado origem a 
uma população indefinida, viciada, pouco vigorosa e atrasada.  
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A urbanização experimentada no período, modificando rapidamente as 

configurações das dinâmicas sociais, obrigou o Estado a uma reorganização de suas 

diretrizes políticas. Ganhavam particular relevo a preocupação com relação ao 

domínio dos homens e mulheres libertos e os conhecimentos médicos sobre higiene, 

notadamente aqueles sobre prevenção e controle de doenças infectocontagiosas, de 

modo que a reestruturação institucional que se molda sob a égide de uma República 

autoritária e excludente veio acompanhada de uma redefinição da espacialidade urbana 

calcada no binômio “civilização versus barbárie” (Neder, 1997).  

No mesmo ano em que era declarada extinta a escravatura, deputados 

encaminharam uma interpelação à justiça cujo conteúdo visava exigir medidas do 

governo para garantir a defesa da propriedade e da segurança dos senhores, já que estas 

estariam seriamente ameaçadas pelas “hordas de libertos que vagavam a furtar e 

rapinar”. Dois meses após a promulgação da lei áurea, já tramitava na câmara dos 

deputados um projeto elaborado pelo Ministro da Justiça e Negócios Interiores, com o 

sugestivo título de “Repressão da ociosidade ou sobre a instituição dos termos do bem 

viver”, no qual se objetivava a implantação da ideologia do trabalho como prática 

civilizatória e dignificante, com clara preocupação em torno dos negros viciosos.  

Não é demais lembrar que no lento processo de substituição do trabalho 

escravo muitas foram as reações da classe senhorial motivadas não apenas pelo receio 

dos prejuízos com a contratação de mão de obra mas, muito especialmente, pelo medo 

da população liberta41, desenvolvendo-se visões hiperbólicas sobre as “classes 

                                                           
41 O papel do medo da classe econômica e politicamente dominante na elaboração das leis não deve ser 
considerado acessório. Transmutado na atualidade em poderoso aliado dos dispositivos de controle 
social, já no contexto escravocrata a difusão do horror ao caos e a desordem foi forte componente na 
elaboração das normas e na conservação dos interesses da classe senhorial.  
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perigosas” (Neder, 1997). Apenas para citar um exemplo, nos meses que antecederam 

a aprovação da Lei do “Ventre Livre” organizações agrícolas e comerciais do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo enviaram dezenas de petições à Assembleia 

manifestando-se contrárias à modificação da condição escravista, prevendo uma 

“revolta geral” e anunciando “dias lúgubres, com todo seu cotejo de crimes, horrores 

e cenas escandalosas” (Albuquerque & Filho, 2009, p. 178).  

Feita a abolição, milhares de escravos deixaram as fazendas e se dedicaram a 

uma agricultura de subsistência (muitas vezes sem a propriedade da terra, impedidos 

pela Lei de Terras de 1850), outros migraram para as cidades e alguns se juntaram a 

“quadrilhas urbanas” – especialmente esta última prática reforçou a ideia de que os ex-

escravos poderiam promover um “caos social” e que, portanto, eram necessárias 

formas mais eficientes de repressão que inibissem, por exemplo, a capoeiragem 

(Skidmore, 2012).  

O Brasil vivia um momento decisivo para a constituição das relações 

capitalistas de produção, e os posicionamentos acima dão uma boa mostra de como o 

final do sistema escravista e a importação de grandes contingentes de trabalhadores 

imigrantes modificariam a ideologia sobre o trabalho e as relações sociais até então 

estabelecidas. Havia que se racionalizar a produção, estabelecer um mercado de 

trabalho livre qualificado e um mercado de consumo que consolidasse o incipiente 

processo de industrialização do país, o que não aconteceu sem fortes contradições e 

conflitos direitos e indiretos entre as classes envolvidas. Se, por um lado, existia uma 

grande massa de mão de obra “disponível” (pois pauperizada) a baixíssimo preço, seu 

aproveitamento não se deu sem resistência (tanto dos brasileiros como dos imigrantes) 

nem se consolidou sem a utilização de estratégias burguesas para a subsunção dos 

populares às condições oferecidas de trabalho.  
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Com relação à atenção dirigida ao público infanto-juvenil, a preocupação com 

a educação e a formação minimamente qualificada de mão de obra, que se mostrava 

secundária até o final do século XIX, passa a ser uma preocupação central nos debates 

políticos durante a consolidação da república e do modo de produção capitalista, 

embora o conceito e os objetivos desta “educação” sejam bastante questionáveis.  

Buscava-se um ensino rígido, disciplinador, regenerador, muitas vezes 

baseado em doutrinas militares. Exceção impressionante dessa ideologia hegemônica, 

digna de nota, deve-se ao engenheiro André Rebouças que, em 1889, publicou uma 

obra sobre assistência à infância na qual realizava duras críticas aos pilares que 

sustentavam o atendimento institucional: “ordem”, “autoridade”, “comando”, “rigor 

militar”, “obediência passiva” e a “humilhante e depravadora doutrina da religião” 

(citado por Irma Rizzini, 2009, p.231). Destoante, tal posicionamento permaneceu sem 

eco por longo período, uma vez que as questões de poder disciplinar, concretizadas 

frequentemente com violência, não eram “toleradas” mas incentivadas nos asilos e 

escolas para pobres e indigentes.  

 

2.2. O projeto republicano das elites: moral, trabalho e higiene 

 

Do vagabundo faz-se o criminoso! 

Amélia Rodrigues  

 

Embora desde meados do século XIX, com a supressão do tráfico escravo, 

estivesse em andamento no Brasil o projeto de transformação do trabalho, a 

emancipação negra e o movimento imigratório foram os dois processos que, ao longo 

de décadas, forjaram o trabalhador expropriado que deveria se submeter ao 
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assalariamento. É, portanto, sobre o antagonismo trabalho assalariado versus capital 

que se erguerá o regime republicano fundado em 1889 (Chalhoub, 2001).  

Convém descrever aqui, ainda que brevemente, alguns elementos gerais do 

processo de imposição da ordem capitalista no Brasil, sendo tal conjuntura reveladora, 

como veremos, das reformas na legislação criminal e nos órgãos responsáveis por sua 

aplicação, especialmente no que diz respeito à condenação das condutas descritas 

como “vadiagem” e sua relação com a nova moral que transformaria a apreciação sobre 

o trabalho e a condição do trabalhador.  

A conformação do modo de produção capitalista possui necessariamente 

alguns pressupostos para sua realização, dentre os quais a apropriação privada dos 

meios e instrumentos de produção e a subsunção do trabalhador livre e expropriado 

que, ao vender sua força de trabalho, produz valor agregado às mercadorias. Dito de 

outra maneira, apenas quando a força de trabalho se converte em mercadoria está posta 

a possibilidade de estabelecimento do modo de produção capitalista e a consequente 

mercantilização do conjunto das relações sociais, uma vez que a produção capitalista 

não é tão somente produção e reprodução de mercadorias e de mais-valia, mas a 

produção e reprodução da totalidade das relações sociais. 

O capitalismo supõe relações sociais no interior das quais existem sujeitos 

que podem comprar a mercadoria força de trabalho para empregá-la na produção 

(burguesia) e sujeitos que são obrigados a vender a força de trabalho, sendo este o 

único bem de que dispõem para o próprio sustento (classe trabalhadora). A partir desta 

relação essencial, modifica-se a totalidade da existência humana.  

A compreensão do caráter fundamental do capital assenta em descobrir na 

relação mercantil o protótipo de todas as formas de objetividade e de todas as formas 

correspondentes de subjetividade na sociedade burguesa que, no entanto, se 
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apresentam de forma reificada e cada vez mais naturalizada (Lukács, 1974). Por este 

motivo Karel Kosik (1976) alerta para a necessidade de se realizar um détour 

desmistificante do par “aparência – essência” na realidade concreta através de uma 

verdadeira destruição da aparente independência dos fenômenos. 

Com relação a instauração do capitalismo no Brasil pode-se dizer que, se 

antes do século XX a divisão do trabalho e a propriedade dos bens de produção eram 

uma realidade social estabelecida, o mesmo não se pode afirmar com relação à 

instauração de um mercado de mão de obra livre e completamente disposta a submeter-

se ao capital. Ao contrário, a formação do contingente de força de trabalho após a 

abolição da escravatura consistiu em um longo percurso marcado por intensa coerção 

e violência física, econômica e cultural (Chalhoub, 2001; Kowarick, 1994).  

No que diz respeito às transformações econômicas, a recém-proclamada 

república viveu nos dois primeiros decênios do século XX um momento áureo da 

produção extensiva em larga escala de matérias primas e gêneros tropicais destinados 

à exportação. Café, açúcar, borracha, cacau, fumo, mate e algodão, provenientes de 

diferentes regiões do país e com diferentes pesos na economia nacional, foram os 

principais gêneros exportados no período. O café, carro-chefe da economia no centro 

político do país, sucumbirá apenas com a crise da Bolsa de Nova Iorque em outubro 

de 1929; crise que tem como desdobramento o desenvolvimento de uma incipiente 

indústria de base. 

Sobre a situação de dependência econômica do Brasil, país desde os 

primórdios agroexportador, escreve Caio Prado (1980) que em oposição a uma 

economia nacional, ou seja, uma economia em que a produção seria organizada em 

função das necessidades próprias da população que dela participa, firmou-se uma 
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situação de subordinação orgânica e funcional com relação ao conjunto internacional, 

fato que se prende à própria formação do país. 

Acompanhando tal desenvolvimento, surgem os primeiros empreendimentos 

industriais de peso e a infraestrutura correspondente, a exemplo das estradas de ferro, 

do aparelhamento portuário, das usinas de produção de energia elétrica e das grandes 

obras urbanas. Foi, portanto, um período de rápida e intensa transformação em 

diversos planos: à produção agrícola somou-se uma economia semi-industrial; o 

proletariado e os grupos médios, duas classes essencialmente urbanas e até então 

praticamente inexistentes, acenderam deveras em importância; fortaleceu-se um 

Estado Nacional como centro de decisões econômicas e sociais; etc. Numa frase: “a 

antiga colônia segregada e vegetando na mediocridade do isolamento se moderniza e 

se esforça por sincronizar sua atividade com o mundo capitalista” (Prado Jr., 

1945/1980, p. 195).  

Com relação à industrialização, dados compilados por Caio Prado Jr. (1980) 

nos permitem obter alguma dimensão do anunciado “progresso republicano”: entre 

1890 e 1895 foram fundadas 425 fábricas. Em 1907, ano do primeiro censo geral das 

indústrias brasileiras, foram encontrados 3.258 estabelecimentos industriais no país, 

sendo 33% no distrito federal (Rio de Janeiro), 16% em São Paulo e 15% no Rio grande 

do Sul. A partir daí observa-se cada vez mais a concentração dos empreendimentos no 

Estado de São Paulo, sendo estes ainda mais impulsionados com a Primeira Grande 

Guerra42. A questão da mão de obra, por certo, corresponde a um elemento central de 

                                                           
42 Ainda que de forma “lenta” e “débil”, a guerra impulsiona a indústria nacional do período por dois 
fatores principais: declinou a importação dos países beligerantes, nossos habituais fornecedores de 
manufaturas; e a forte queda do câmbio reduziu consideravelmente a concorrência estrangeira. Na 
verdade, “a maior parte das indústrias brasileiras viverá parasitariamente das elevadas tarifas 
alfandegárias e da contínua depreciação cambial. Não terá havido para elas a luta pela conquista e 
alargamento de mercados que constitui o grande estímulo das empresas capitalistas, e o responsável 
principal pelo progresso vertiginoso da indústria moderna. Pode-se dizer que os mercados virão a elas, 
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tal conjuntura; e é na transformação dos investimentos da grande lavoura trabalhada 

por escravos à incipiente mas crescente indústria necessitada de mão de obra livre, que 

se pode captar a origem da classe operária no Brasil. Atrelada à tal necessidade, está a 

produção de leis e instituições que visavam formar trabalhadores aptos e disciplinados.  

A perspectiva do fim da escravidão colocava para os detentores do capital a 

questão de garantir a continuação do suprimento de mão de obra, o que só poderia ser 

alcançado com uma modificação radical no conceito de trabalho vigente numa 

sociedade escravista. Assim, até então tido como aviltante e degradante, a visão sobre 

o trabalho precisaria ser modificada, de modo que não bastaria para as elites manter a 

“simples” expropriação do liberto e do imigrante pobre (o que poderia conduzi-los a 

outras formas de sobrevivência alternativa ao trabalho assalariado, mantendo-se como 

autônomos ou pequenos produtores, por exemplo) nem a pura vigilância e repressão 

exercidas pelas autoridades judiciárias e policiais (em si, projetos bastante complexos). 

A meta de consolidação do novo modo de produção incluiria a complicada tarefa de 

modificar a concepção sobre o trabalho: de humilhante à dignificante e enobrecedor. 

O conceito de trabalho se erige, então, no princípio regulador da sociedade, 

conceito este que aos poucos se reveste de uma roupagem dignificadora e 

civilizadora, valor supremo de uma sociedade que se queria ver assentada na 

expropriação absoluta do trabalhador direto, agente social este que, assim 

destituído, deveria prazerosamente mercantilizar sua força de trabalho (...). 

Era este princípio supremo, o trabalho, que iria, até mesmo, despertar o nosso 

sentimento de “nacionalidade”, superar a “preguiça” e a “rotina” associadas 

a uma sociedade colonial e abrir desta forma as portas do país à livre entrada 

                                                           

num apelo à produção interna de artigos que a situação financeira do país impedia que fossem 
comprados no exterior” (Prado Jr., 1980, p. 262).  
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dos costumes civilizados – e do capital – das nações europeias mais avançadas 

(Chalhoub, 2001, p. 48 - 49). 

A valoração positiva do trabalho ganha contornos particulares na conjuntura 

nacional, articulado aos ideários positivista, de “ordem” e “progresso”, e eugênico, 

com seu respectivo conceito de degenerescência. O que estava em jogo, portanto, não 

era “somente” a construção de um novo regime político e econômico, mas igualmente 

a conservação e justificação de uma hierarquia social arraigada. Assim, em meio às 

grandes transformações políticas, econômicas e sociais geradas, dentre outros fatores, 

pela abolição do regime escravocrata, início do regime republicano, a ação dos 

médicos higienistas, a expansão populacional em centros urbanos e o desenvolvimento 

do comércio e da indústria, surge um novo projeto de Nação especialmente empenhado 

em fortalecer o Estado e moralizar as famílias, sobretudo através da imposição do 

trabalho assalariado.  

A ideia de moralização dos populares está intimamente relacionada com a 

influência das teorias de raiz evolucionista. Veremos mais adiante que tais abordagens 

tiveram uma inserção muito particular no Brasil e em seus diferentes Estados, ou seja, 

não se consolidaram como mera reprodução de suas obras fundadoras. O que interessa 

destacar nesse momento, no entanto, é que a cultura (religiosa, ritualística, musical 

etc.), as tradições e os modelos de relação (sexual, intergeracional, de agrupamentos 

etc.) dos afrodescendentes e dos destituídos foram em grande medida condenados, seja 

pela ação dos sanitaristas, seja pela intervenção policial e judiciária. 

Era necessária uma adaptação à nova ordem emergente na virada do século. 

“Educar, instruir, adestrar e vigiar a massa pobre e ignorante era parte deste ideário, 

que unia a elite intelectual e política pelo nexo de uma missão civilizatória” (Rizzini, 

2008, p. 76). Missão civilizatória esta que “lançava suas garras muito além da 
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disciplinarização do tempo e do espaço estritamente do trabalho – isto é, da produção 

–, pois a definição do homem de bem, do homem trabalhador, passa também pelo seu 

enquadramento em padrões de conduta familiar e social compatíveis com sua situação 

de indivíduo integrado à sociedade, à nação”  (Chalhoub, 2001, p. 50). Nas investidas 

de manutenção da ordem social estava em disputa, portanto, não apenas a subsunção 

do trabalhador (por meio da expropriação e da criminalização do que foi caracterizada 

como vadiagem e seus variantes), mas igualmente a hegemonia ideológica de certa 

perspectiva moral.  

Enfim: no período de dominância das relações sociais do tipo senhorial-

escravista, o problema de garantir a subsunção do produtor direto estava resolvido 

tanto no universo legal, pela condição de propriedade privada deste produtor – o 

trabalhador escravo –, como na prática cotidiana de vida por meio do controle social 

do escravo, que era obtido através da aplicação do castigo e a adoção de medidas 

paternalistas por parte do senhor (Chalhoub, 2001, p 48). A perspectiva do fim da 

escravidão, no entanto, colocava para os senhores a questão de como garantir a 

continuação do suprimento de mão de obra para sua produção, o que demandaria 

esforços de diversas ordens, incluindo as esferas judiciárias e policiais, mas igualmente 

de raiz “espiritual” ou cultural.  

Assim, para submeter o homem livre à sociedade ordenada pelo trabalho 

assalariado era necessário um conjunto de práticas e mecanismos de controle que 

incluíam uma ação direta sobre os indivíduos (pois ao serem estigmatizados pelas 

autoridades policiais e judiciárias como “vadios”, “promíscuos”, “vagabundos” ou 

“desordeiros” poderiam cumprir pena de prisão) mas, igualmente, sobre suas 

“mentes”, incutindo-lhes os valores concernentes à moral (e aos interesses) da classe 

dominante.  
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O interessante livro de Sidney Chalhoub (2001), Trabalho, lar e botequim, 

trata de captar, através da análise de processos criminais de homicídio ou tentativa de 

homicídio no Rio de Janeiro, os referidos mecanismos de controle social da classe 

trabalhadora e as reações de resistência e luta destes agentes sociais. A análise recai 

sobretudo no meio século compreendido entre 1870 – início do período terminante de 

crise do escravismo – e a conjuntura 1917 – 1920, marco fundamental da história do 

movimento operário na Primeira República. A hipótese sustentada pelo pesquisador (e 

com a qual concordamos) é a de que,  

A existência da ociosidade e do crime tem uma utilidade óbvia quando 

interpretada do ponto de vista da racionalidade do sistema: ela justifica os 

mecanismos de controle e sujeição dos grupos sociais mais pobres. Mais do 

que isto, já que ideologicamente quase se equivalem os conceitos de pobreza, 

ociosidade e criminalidade – são todos atributos das chamadas “classes 

perigosas” –, então a decantada “preguiça” do brasileiro, a “promiscuidade 

sexual” das classes populares, os seus “atos fúteis” de violência etc. parecem 

ser, antes que dados inquestionáveis da “realidade”, construções ou 

interpretações das classes dominantes sobre a experiência ou condições de 

vida experimentadas pelos populares (p. 80).  

A definição de trabalhador se dá, portanto, também pela via negativa: a 

definição de quem não é trabalhador, criminalizado pela tardia elite brasileira que se 

estrutura no temor aos “de baixo”, tanto aos que vendem sua força de trabalho quanto 

aos que não o fazem – por não quererem (“malandros”, “vadios”) ou não poderem 

(desempregados). 
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Entre suas discussões, Chalhoub realiza um resgate dos debates sobre a 

repressão da vadiagem no contexto posterior à abolição, tendo como fonte privilegiada 

os pronunciamentos realizados nos espaços institucionais oficiais, a exemplo da 

Câmara dos Deputados. Tal discussão é especialmente preciosa para os objetivos desta 

tese. Segundo o autor, a lei de 13 de maio era percebida como uma ameaça à ordem 

porque nivelava as classes de forma brusca, provocando um deslocamento de 

profissões e de hábitos de consequências imprevisíveis.  

A abolição trazia consigo, portanto, o fantasma da desordem, além de 

medidas urgentes de regulação do trabalho. Assim, na mesma época em que tramitava 

na Câmara o projeto sobre a criminalização da ociosidade, um grupo de deputados, 

liderado por Lacerda Werneck e identificado com os interesses das “classes de 

lavradores”, dirigia uma interpelação ao ministro da Justiça que discorria sobre o “caos 

social” que reinava especialmente nas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, e 

exigia medidas do governo para garantir a defesa da propriedade privada e a segurança 

individual dos “cidadãos”, já que estas estariam supostamente ameaçadas pelas 

“hordas” de libertos que vagavam pelas estradas “a furtar e rapinar”.  

À época, os escravos libertos eram percebidos como despreparados para a 

vida em sociedade, assim como para o trabalho se este não era imposto e forçado, uma 

vez que o negro e os índios seriam “naturalmente” ociosos e preguiçosos. Na visão da 

classe política e econômica dominante,  

Os libertos traziam em si os vícios de seu estado anterior, não tinham a 

ambição de fazer o bem e de obter um trabalho honesto e não eram 

“civilizados” o suficiente para se tornarem cidadãos plenos em poucos meses. 

Era necessário, portanto, evitar que os libertos comprometessem a ordem, e 

para isso havia de se reprimir os seus vícios. Esses vícios seriam vencidos 



121 

 

através da educação, e educar libertos significava criar o hábito do trabalho 

através da repressão, da obrigatoriedade (Chalhoub, 2001, p. 68).  

Este era o objetivo central do projeto de Repressão da ociosidade: docilizar e 

civilizar a “nova” mão de obra, ou seja, transformar o liberto em trabalhador. O 

posicionamento do deputado Mac-Dowell resume bem esta ideologia (anais da Câmara 

dos Deputados, 1888, vol. 3, pp. 259 – 60, citado por Chalhoub, 2001):  

“Votei pela utilidade do projeto, convencido, como todos estamos, de que 

hoje, mais do que nunca, é preciso reprimir a vadiação, a mendicidade 

desnecessária, etc. [...] Há o dever imperioso por parte do Estado de reprimir 

e opor um dique a todos os vícios que o liberto trouxe de seu antigo estado, 

e que não podia o efeito miraculoso de uma lei fazer desaparecer, porque a 

lei não pode de um momento para outro transformar o que está na natureza. 

[...] a lei produzirá os desejados efeitos compelindo-se a população ociosa 

ao trabalho honesto, minorando-se o efeito desastroso que fatalmente se 

prevê como consequência da libertação de uma massa enorme de escravos, 

atirada no meio da sociedade civilizada, escravos sem estímulo para o bem, 

sem educação, sem os sentimentos nobres que só pode adquirir uma 

população livre e finalmente será regulada a educação dos menores, que se 

tornarão instrumentos do trabalho inteligente, cidadãos morigerados, [...] 

servindo de exemplo e edificação aos outros da mesma classe social”.  

Como se pode perceber, a repressão e a violência não bastariam para obrigar 

o exercício do trabalho aos libertos. Era forçoso adestrar este segmento, educá-lo 

através da noção de que o trabalho era o valor primordial da vida em sociedade, 

elemento fundamental da vida “civilizada”.  Era necessário, enfim, uma justificativa 

ideológica, que estaria associada a um dever social (a sociedade garante aos indivíduos 
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a honra, a liberdade, os direitos, etc., estando este permanentemente em dívida com o 

coletivo) e a uma ação moralizante (quanto mais dedicação e abnegação o indivíduo 

tiver em seu trabalho, maiores serão seus atributos morais).  

Imbuído desta lógica, o projeto previa que os ociosos fossem conduzidos às 

colônias de trabalho (uma pena de caráter “educativo”), com preferência para 

atividades agrícolas, onde seriam internados com o objetivo de adquirir o costume e o 

apreço ao serviço. Para tanto era necessário reformular o Código criminal, que 

estabelecia penas de prisão de 9 a 24 dias, período insignificante para se adquirir um 

novo “hábito”.  

A elaboração do conceito de vadiagem é de suma importância para a 

compressão desta conjuntura repressiva que viria a incidir diretamente sobre o modo 

de vida dos populares. Atrelado ao mito do “trabalhador nacional” preguiçoso por 

natureza, a perspectiva criminológica e econômica se retroalimentaram na elaboração 

das legislações de matiz penal e nas práticas de controle social. Assim, “a aura 

republicana moldava a forte dicotomia entre os mundos do trabalho e da vadiagem, 

protagonizados respectivamente pelo imigrante e pelo nacional, principalmente aquele 

advindo da escravidão” (Cabral dos Santos, 2009, p. 213). Fazia-se a exaltação do 

imigrante branco, na necessidade de sua vinda a fim de se instaurar um tempo de 

progresso com a efetiva formação de uma nacionalidade e cidadania e, 

simultaneamente, há a afirmação da incapacidade do negro para o trabalho livre, 

sobretudo por sua formação moral e raça inferior (Azevedo, 2004).  

A representação estigmatizante e a consequente separação entre o “nacional” 

preguiçoso e o imigrante trabalhador encontra nos inquéritos e enquadramentos penais 

um de seus pontos de sustentação. De acordo com os relatórios da Secretaria de Justiça 

de São Paulo apresentados por Fausto (1984, p. 55), em 1904 e 1906 – únicos anos em 
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que é possível estabelecer um cruzamento entre presos por contravenção e 

nacionalidade – as prisões revelam ampla predominância dos brasileiros sobre a 

rubrica de “vadiagem” (71,3%, totalizando 2.428 prisões), enquanto os estrangeiros 

predominam em “embriaguez” (52,8%) e mais ainda em “desordem” (60%). De 

acordo com o autor, o preconceito contra imigrantes de “etnias indesejáveis” ganhou 

nítido contorno através de sua associação com a criminalidade e o crescimento da 

mendicância, aparecendo “a outra face da imigração, a dos fracassados, dos 

aventureiros, dos fugitivos da justiça, que não se enquadra nos moldes do abnegado 

trabalhador, da gente ativa que estava suplantando os nacionais na pequena indústria 

e no comércio” (Fausto, 1984, p. 13).  

A eugenia e a “profilaxia do social” ajudariam na busca pelo “trabalhador 

ideal” e cidadão útil e saudável, hostilizando-se não apenas o negro descendente de 

escravos – representantes de um passado que se queria esquecer – como também os 

estrangeiros portadores de ideais percebidos como “nocivos” à estabilidade da ordem 

social. Baniam-se “os líderes sindicais, os dirigentes de greves e de reivindicações 

populares, de modo que o papel dos aparelhos sociais era de extrema importância” 

(Cabral dos Santos, 2009, p. 213). Seria considerado vadio todo indivíduo que, 

“negando-se a pagar sua dívida para com a comunidade por meio do trabalho honesto, 

colocava-se à margem da sociedade e nada produz para promover o bem comum” 

(Chalhoub, 2001, p. 74), passando tal conduta a ser considerada ilícita e, portanto, 

punível.  

Tomando-se o momento histórico em destaque (de consolidação da produção 

capitalista), tem-se que, embora a criminalização da vadiagem já estivesse prevista no 

Código Criminal do Império do Brasil, teve maior impacto com o Código Penal dos 

Estados Unidos do Brasil, de 1890. No primeiro caso a criminalização foi instituída no 
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Capítulo IV, relativo aos “Vadios e Mendigos”, no qual estava prescrita a pena de 

prisão com trabalho para aqueles que não tomassem “uma ocupação honesta e útil”, e 

prisão simples ou com trabalho para os mendigos. O código penal de 1890 será mais 

rigoroso, aumentando significativamente o tempo da pena de reclusão e tendo como 

efeito social maior controle policial.  

De acordo com a referida norma, “será julgado e punido como vadio todo 

aquelle que se sustentar do jogo” (art. 374) e o sujeito que “deixar de exercitar 

profissão, officio, ou qualquer mister em que ganhe a vida, não possuindo meios de 

subsistencia e domicilio certo em que habite; prover a subsistencia por meio de 

occupação prohibida por lei, ou manifestamente offensiva da moral e dos bons 

costumes” (art. 399). No caso dos menores a partir de 14 anos, a pena estabelecia 

recolhimento em “estabelecimentos disciplinares industriaes, onde poderão ser 

conservados até á idade de 21 annos”. Ainda de acordo com o código deve-se ressaltar 

a criminalização da capoeira, descrita como “fazer nas ruas e praças publicas 

exercicios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação 

capoeiragem; andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir 

uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou 

incerta, ou incutindo temor de algum mal” (art. 402).  

O aumento da ocorrência de crimes (e do que seria considerado como tal) é 

acompanhado igualmente por uma especialização dos mecanismos de repressão, 

gerando uma maior incidência de conflitos urbanos e um agravamento das tensões 

sociais (Cabral dos Santos, 2009).  

A ampla pesquisa realizada por Boris Fausto (1984) sobre uma “visão geral 

da criminalidade” em São Paulo entre os anos 1880 – 1924 é elucidativa. O autor 

mescla dois elementos cruciais no exame da conflitualidade: a “criminalidade real”, 
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entendida em sua acepção simples de infração às regras do código penal, e a “atividade 

policial” de controle social, não se restringindo as prisões propriamente ditas. Em que 

pese à delimitação da pesquisa em São Paulo, tal debate é bastante representativo da 

classe política hegemônica do período e, por consequência, da tônica prevalecente na 

legislação e nas práticas repressivas. As diferentes rubricas contravencionais também 

nos auxiliam a uma aproximação da natureza das preocupações policiais com a ordem 

pública.  

Data ainda da última década do período oitocentista a elaboração de censos 

com maior confiabilidade, assim como das estatísticas criminais, ambas relacionadas 

ao propósito de controlar setores da população como os libertos, as prostitutas, os 

“menores vadios” e mesmo os primeiros organizadores do incipiente movimento 

operário43. Chama atenção do autor o incremento da criminalização da vadiagem, 

quando aqueles que assim eram enquadrados passaram a representar “uma categoria a 

parte de contraventores, o viveiro da delinquência, seres dotados de atrevimento, 

astúcia e maldade” (p.40). Em períodos determinados, aproveitando-se de certas 

ocasiões como a decretação do estado de sitio em consequência da Revolta da Vacina, 

as autoridades realizaram verdadeiras operações de “limpeza urbana”, efetuando a 

prisão de quem quer que parecesse vagabundo, caften ou “sublevado da Saúde”.  

Também era comum que nos processos criminais fosse inquirido às 

testemunhas se os acusados eram “morigerados e trabalhadores” ou, ao contrário, 

“desordeiros e vadios”, revelando “que uma das funções essenciais do aparato policial 

e judiciário era o reforço dos valores fundamentais da ética de trabalho capitalista” 

(Chalhoub, 2001, p.88).  

                                                           
43 As primeiras prisões de organizadores do movimento operario em São Paulo  - socialistas e 
anarquistas que pretendiam comemorar o 1° de maio – se deram em 1894 (Fausto, 1984).  
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Segundo Érika Arantes (2009), o conceito de vadiagem cunhado na lei 

permitia a criminalização de vários outros comportamentos e situações, abrangendo de 

forma bastante funcional os ébrios, mendigos, desordeiros, capoeiras, jogadores, etc. 

que poderiam ser presos a qualquer momento, bastando a autoridade policial suspeitar 

do indivíduo.  

Na categoria dos viciosos se enquadravam todos aqueles considerados 

libertinos, amorais, desordeiros, insubmissos, arredios aos princípios religiosos 

cristãos, “avessos ao trabalho” e ao “cuidado da família”. Já a vadiagem teria um 

caráter mais crônico, abrangendo os que não tinham residência fixa, “malandros” sem 

trabalho, sujeitos “maltrapilhos, fétidos e imundos” que não possuíam meios 

“honestos” para garantir o próprio sustento; e estava especialmente atrelada à figura 

do ex-escravo, percebido como marginal em potencial.  

As considerações do chefe de polícia do Distrito Federal realizadas em 1891 

(portanto um ano após a promulgação do novo Código Penal por Deodoro da Fonseca), 

permitem clarificar a percepção vigente à época sobre a vadiagem e as justificativas 

de sua coerção: “A repressão da vagabundagem tem antes de tudo caráter preventivo; 

pressupõe-se, com razão, que o indivíduo vivendo assim será levado por suas 

necessidades e sua ociosidade a cometer crimes e delitos, ou, pelo menos, a viver como 

parasita, à custa da sociedade, repelindo a lei do trabalho que se impõe a todos” 

(citado por Érika Arantes, 2009, p. 121). 

Em 1892, o relatório apresentado ao Secretário de Justiça pelo Chefe de 

Polícia da Capital é incisivo na necessidade de controle dos vadios e vagabundos:  

“Quanto aos vagabundos, ou insaciáveis parasitas de todas as sociedades, as 

imprudentes sanguessugas que se desenvolvem e se alastram nas cidades 

populosas, o mal é ainda pior, pois que, tendo comumente os radicados 
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defeitos dos que se dão ao vicio e a embriaguez e dos que habitualmente usam 

armas proibidas, são os principais autores, os mais salientes protagonistas, 

não unicamente dos já referidos crimes, como também dos ataques à 

propriedade alheia, o furto, o roubo, o assalto, que muitas vezes produzem 

as mais sanguinárias tragédias” (Citado por Fausto, 1984).  

Em 1983, o Decreto n. 145 consistia na primeira medida do governo 

republicano para isolar os “vadios, vagabundos e capoeiras”, autorizando a fundação 

de uma colônia que visava a “correção pelo trabalho”. Independente do sexo ou da 

idade, o que incluía menores e mulheres, a colônia objetivava o recolhimento de 

indivíduos que não tivessem meios de subsistência, a “vagar pela cidade na 

ociosidade” (art. 2°). A prática de utilizar instituições de privação de liberdade (no 

caso, as colônias correcionais) para enfrentar o problema dos “menores viciosos” e 

minimizar o “incômodo” da presença de crianças e adolescentes nos logradouros 

públicos foi continuamente reforçada por muitas décadas, com forte atuação policial 

na “ponta” da política. Nessas instituições, de acordo com a lei 947 de 1902 (que 

ampliou a instalação das Colônias), os menores deveriam permanecer até os 17 anos, 

sendo de exclusiva responsabilidade do Juiz de Órfãos suspender a internação em 

casos excepcionais.  

Assim, as primeiras iniciativas do governo republicano para a infância já 

demonstravam a continuidade da tônica repressiva na qual a orfandade e a pobreza 

justificavam a apreensão ou o recolhimento do menor, explicadas cada vez mais por 

uma “assistência cientifica” que visava reabilitar os transviados. No caso de a 

“reabilitação” não ser alcançada, a culpa recaia sempre ao interno, não raro 

patologizado e responsabilizado com medidas severas de controle punitivo e 

coercitivo. À Colônia Correcional dos Dois Rios, por exemplo, foram transferidos 
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menores “nos casos de reincidência em faltas graves, e aprovada a impossibilidade de 

modificar o educando a sua conduta, notoriamente má” (Decreto 16.037, que 

regulamentava a Escola Quinze de Novembro). A Colônia citada, instalada em 1903, 

por muitos anos “atendia às finalidades de sanear a cidade e isolar os indesejáveis. Ao 

mesmo tempo, no entanto, agredia os novo ideais da assistência, para qual a 

promiscuidade e a ociosidade eram qualificações intoleráveis” (Irma Rizzini, 2009, p. 

229). Seria apenas em 1927, com a aprovação do Código de Menores, que a Colônia 

deixaria de receber internos.  

Para Irene Rizzini (2008) os vadios, considerados “contaminados” por uma 

pobreza indigna, eram o principal alvo da intervenção social do Estado por dois 

motivos: “primeiro porque representavam um perigo que tinha que ser erradicado e, 

segundo, porque, seus filhos precisavam ser salvos da influência perniciosa que os 

envolvia, a fim de que pudessem seguir o caminho do trabalho e da virtude, tornando-

se úteis ao país, em oposição ao caminho inexorável da degradação e da criminalidade 

que os esperava” (p. 69). É neste sentido que na década de 1920 se promulgará o 

primeiro Código específico para aqueles que hoje compreendemos como crianças e 

adolescentes: uma legislação que atuará com vistas à vigilância das famílias e à 

intervenção direta nos casos de risco físico ou moral dos menores, inclusive através da 

perda ou suspensão do Pátrio Poder. A criminalização da vadiagem também se 

refletiria na legislação sobre a infância por meio do Código de 1927, no qual passa a 

se considerar vadios aqueles menores que “vivem em casa dos paes ou tutor ou guarda, 

porém, se mostram refractarios a receber instruccão ou entregar-se a trabalho sério 

e util, vagando habitualmente pelas ruas e logradouros públicos” (artigo 28), sendo 

tal conduta reprimida através da internação em “institutos” ou “oficinas preservação”.  
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Em síntese, nesta conjuntura histórica, a vadiagem é percebida como um ato 

preparatório do crime, daí a necessidade de sua repressão.  

É interessante ainda fazer notar que não apenas o ex-escravo sofreu com os 

violentos mecanismos de controle e disciplinamento. A criminalização da vadiagem 

também teve como alvo os imigrantes europeus e suas estratégias de barganha e 

reivindicação de direitos na nova correlação de forças produtivas. A adaptação do 

trabalho livre ao regime da grande lavoura e da nascente indústria introduziu um novo 

elemento desfavorável para a classe dominante e desconhecido sob o regime anterior 

– a instabilidade da mão de obra, uma vez que o trabalhador livre não estava preso ao 

seu empregador, ou seja, não era obrigado a aceitar passivamente todas as vicissitudes 

de exploração do seu trabalho, podendo abandonar a ocupação em busca de uma 

situação mais favorável. Tal contingência foi particularmente grave no campo, devido 

a baixa densidade demográfica, e forçou os proprietários a adotar um sistema que 

obrigasse o empregado juridicamente livre a “conservar-se no seu lugar” (Prado Jr., 

1945/1980). Os principais meios para se chegar a esse fim (e que mais se difundiu no 

Brasil) foi o de reter o trabalhador por dívidas e a já debatida penalização da vadiagem.  

Consonante com a repressão dos miseráveis, os deputados passaram a utilizar 

o termo “classes perigosas” como sinônimo de classes pobres, o que significava 

associar automaticamente a pobreza à periculosidade. Assim, afirmou-se na câmara 

dos deputados que  

As classes pobres e viciosas [...] sempre foram e hão de ser sempre a mais 

abundante causa de todas as sortes de malfeitores: são elas que se designam 

mais propriamente sob o título de classes perigosas; pois quando mesmo o 

vício não é acompanhado pelo crime, só o fato de aliar-se à pobreza no 

mesmo indivíduo constitui um justo motivo de terror para a sociedade. O 
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perigo social cresce e torna-se de mais a mais ameaçador, à medida que o 

pobre deteriora a sua condição pelo vício e, o que é pior, pela ociosidade 

(Anais da Câmara dos Deputados, 1888, vol. 3, p. 73, citado por Chalhoub, 

2001).  

A conjuntura de formação de uma sociedade capitalista espelhada nas 

metrópoles da civilização ocidental demandava ainda das elites a criação de 

mecanismos mais adequados e eficientes de regulação social, que por sua vez não se 

consolidaram através dos ideais de democracia e combate à desigualdade (parte do 

sonho republicano, em seu sentido amplo), mas pelo controle e vigilância policial 

sobre os pobres e negros libertos, consolidando privilégios e hierarquias, e por sua 

educação “moralizadora” uma vez que “para garantir a ordem era necessário que, além 

de reprimidos, os libertos fossem educados, através de uma ofensiva pedagógica, para 

viver em uma sociedade livre como trabalhadores disciplinados” (Érika Bastos 

Arantes, 2009, p. 119). 

O desenvolvimento comercial e industrial nos centros urbanos deixava mais 

evidente as contradições do modelo capitalista, especialmente através da 

pauperização44 da classe trabalhadora: crescia o número de habitantes nas urbes – um 

crescimento populacional acelerado, relacionado com a migração de escravos libertos, 

a intensificação da imigração estrangeira e a melhorias nas condições de saneamento 

– e, simultaneamente, de pessoas pauperizadas, vivendo nas ruas ou nos chamados 

“cortiços” feitos de tábuas e cobertos de zinco.  

                                                           
44 O fenômeno do pauperismo é um dos aspectos mais imediatos do capitalismo em seu estágio 
industrial – concorrencial. Refere-se ao processo de uma nova dinâmica de pobreza generalizada que se 
soma à antiga polarização ou desigualdade entre as camadas sociais: a sociedade se revela capaz de 
produzir e diversificar progressivamente bens e serviços mas, simultaneamente, expõe um contingente 
cada vez maior de pessoas privadas não apenas do acesso a estes mesmos bens socialmente produzidos, 
mas também das condições materiais de vida de que dispunham em um estágio anterior de 
desenvolvimento do capital.  
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Para se ter uma ideia das modificações na estrutura populacional das cidades 

entre as últimas décadas do século XIX e o início do século XX, na Capital a densidade 

populacional passou de 247 habitantes por km2 em 1872 para 722 em 1906, atingindo 

um total de 811.443 habitantes naquele mesmo ano (Chalhoub,2001). No município 

de São Paulo, a população passou de 31.385 habitantes em 1872, para 64.934 em 1890, 

chegando a 239.820 habitantes em 190045 (Cano, 2009). Em 1924 São Paulo já 

alcançava a marca de 600.000 habitantes, tornando-se o segundo maior centro urbano 

do pais (Fausto, 1984). Boa parte desta “multidão anônima” que ocupava as ruas, 

formada não apenas de migrantes da lavoura como da grande massa de pobres 

estrangeiros, é concebida pelos senhores da recém-fundada república como sinônimo 

de barbárie, atraso e foco de doenças – tudo o que a elite, sedenta de um modelo 

europeu “civilizado” e moderno de cidade, queria expurgar da vista.  

A questão habitacional e higiênica era um problema que crescia na mesma 

medida do contingente populacional nas grandes cidades, ganhando cada vez mais 

relevância para a configuração urbana. Nos jornais condenava-se a “dupla carência” 

da população trabalhadora, de higiene e de moral, prevendo-se os efeitos nocivos do 

ambiente para as futuras gerações. O Correio Paulistano (citado por Cano, 2009), por 

exemplo, em abril de 1893 publicava que em algumas habitações “se duvida que um 

ser humano possa nascer, viver e crescer e conservar do ser humano uma só das 

qualidades! São antros sem ar, sem luz, sem higiene, onde uma ou mais famílias – 

                                                           
45 No entanto, diferentemente do Rio de Janeiro, em São Paulo o acréscimo populacional se deu 
sobretudo pela maciça entrada de imigrantes. Os dados históricos do IBGE ajudam a situar esse 
contingente populacional: em 1890 moravam no Brasil um pouco mais de 14 milhões de pessoas e, em 
1900, 17 milhões e meio (IBGE, Dados Históricos dos Censos, disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censohistorico/). Também não é demais lembrar 
que, salvo algumas exceções do Sudeste e Nordeste brasileiro, o país em geral permanecia 
eminentemente agrário, ainda que, como centros administrativos, financeiros e intelectuais da nação, as 
modificações na estrutura urbana e as intervenções decorrentes a partir daí tenham provocado decretos 
e leis dirigidas para todo território.   
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homens, mulheres e crianças – dormem na maior promiscuidade, enlaçados pela 

sórdida avidez ou pela extrema pobreza”. Em 1904, o jornal Fanfulla de São Paulo 

(citado por Cano, 2009) reproduzia um diagnóstico higiênico-moral no qual afirmava 

que  

O cortiço é o que há de mais repugnante nas edificações da cidade (...) não 

só pela estética, mas também e principalmente pela higiene. Casario de um 

andar, composto de duas filas de aposentos baixos, sujos, úmidos, 

minúsculos, pouco arejados (...) resulta uma promiscuidade de sexo e relativa 

falta de pudor, na ordem moral; sujeira, falta de comodidade, carência de ar 

saudável, na ordem física”. 

 Pântano e montão de imundícies são outras expressões utilizadas pelo jornal 

para descrever essas habitações.  

Os relatos dos sanitaristas tampouco são menos ofensivos em suas análises, 

percebendo a habitação popular como construções acanhadas, insalubres, repulsivas 

onde atua a promiscuidade e a higiene é repelida (Relatório da comissão de exame e 

inspeção das habitações operárias e cortiços no distrito de Santa Ephigenia, 1893, 

citado por Cano, 2009). Nas grandes cidades, portanto, as intervenções nos “cortiços”, 

de natureza saneadora, higienista ou urbanística, realizadas por médicos, fiscais ou 

pela polícia, passam a ser um imperativo político e social. Objetivava-se não apenas 

resguardar a vida dos trabalhadores (principalmente das crianças, maiores vítimas das 

epidemias que assolavam cada vez mais os aglomerados), mas evitar o risco de 

contágio que estes ofereciam para o resto da população.  

Assim, articulada à noção de higiene, aparecia a necessidade do saneamento: 

caberia aos médicos sanitaristas a implementação de grandes programas de 

intervenção nos espaços públicos e privados (casas, igrejas, portos, escolas, etc.), 
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enquanto os higienistas seriam responsáveis pelos estudos e pela atuação cotidiana no 

combate às epidemias:  

A hygiene é a primeira necessidade de um povo, e não há paiz civilizado em 

que não esteja radicada a comprehensão e a pratica dessa verdade. MENS 

SANA IN CORPORE SANO é o lemma da educação physica e mental do 

individuo, como é o saneamento physico e moral do povo que constitue o 

vigor, a felicidade e a principal riqueza da nação (Gazeta Médica, 1899, 

citado por Schwarcz, 1993, p. 206).  

Com o rápido aumento populacional, a configuração urbana também sofre 

significativas mudanças, sobretudo no Rio no Janeiro, centro administrativo e 

“intelectual” do país, e em São Paulo, enriquecida pela oligarquia cafeeira. Ganhava 

terreno a emergente burguesia comercial ligada, sobretudo, aos setores de transporte, 

de serviços e da indústria que interviam diretamente na política de desenvolvimento e 

de ordenamento da expansão urbana. Investimentos que visavam embelezar, 

modernizar ou “europeizar” a cidade ganham igualmente em relevância. O espaço 

citadino valorizava-se, abrindo espaço para a especulação imobiliária e incidindo 

diretamente sobre as habitações populares. A oligarquia que direta ou indiretamente 

promovera a explosão demográfica e a onda migratória na busca de braços para as 

indústrias tratava agora de conte-la dentro dos limites da ordem, da moral e dos espaços 

da urbe.  

No Rio, especialmente na administração de Pereira Passos (mandato entre 

1902 e 1906), desencadeia-se uma violenta reforma urbanística que visava, além do 

“saneamento” e “embelezamento” da cidade, orientar a ocupação do espaço de acordo 
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com os imperativos da acumulação capitalista46. Para tanto, os “cortiços” e as 

habitações dos destituídos precisavam ser derrubados e os populares expulsos para as 

margens da cidade – aos “marginais”: o subúrbio, a periferia, o morro. Já em São 

Paulo, com um número bastante amplo de imigrantes ocupando esse tipo de habitação, 

a administração foi, por assim dizer, mais tolerante.  

Os fantasmas das epidemias47, da criminalidade e da imoralidade – todos 

simbolizados pela pobreza – rondavam o estilo de vida urbano, levando o poder 

público e a elite branca financeira e intelectual a uma preocupação constante com a 

segurança, a moral e a ordem, de modo que o modelo de civilização imposto, 

fundamentado em abordagens supostamente científicas sobre a condição humana, 

necessitou utilizar um grande aparato repressivo com vistas à vigilância, ao controle e 

à disciplina de grande contingente da população e, com mais intensidade, dos negros, 

considerados biologicamente inferiores e degenerados48.  

As menores manifestações populares eram alvo de violenta repressão, uma 

vez que a presença dos negros libertos ainda causava desconfiança e medo à 

burguesia49. Como aponta Érika Arantes (2009, p. 120), “o potencial perigo dos 

                                                           
46 O modelo de desenvolvimento do capitalismo traz consigo a necessidade de grandes aglomerados 
urbanos que naquele contexto significava ainda a abertura de ruas e avenidas, o incremento do comércio, 
etc.  
47 Nesse período inúmeras epidemias de doenças infectocontagiosas assolavam as zonas urbanas: 
tuberculose, febre amarela, sarampo, varíola, hanseníase, cólera, malária, mal de chagas e beribéri são 
alguns exemplos destas doenças que afetavam especialmente a população infantil (que possuía um 
altíssimo índice de mortalidade) e alarmavam médicos e sanitaristas.  
48 De acordo com Schwarcz (1993), a noção de “degeneração” foi introduzida pelo jurista Cornelius de 
Pauw para designar “um desvio patológico do tipo original”. Radicalizando os argumentos do francês 
naturalista Buffon (1707 – 1788), para quem o continente americano era caracterizado em termos de 
carência e imaturidade (em oposição à representação positiva do estado natural apresentada por 
Rousseau), De Pauw acreditava que os americanos não eram apenas “imaturos” como também 
“decaídos”, “débeis” e inferiores.  
49 Segundo Érika Bastos Arantes, já nas primeiras décadas do século XIX “o medo das revoltas escravas, 
ou de outras manifestações de luta pela liberdade, estava presente no Código de Posturas Municipais de 
1830, que atestavam a preocupação com o controle sobre o trabalho, a circulação e o comportamento 
de escravos urbanos. Nos anos que cercam a escravidão e na década de 1890 eles são claramente 
identificados como o principal perigo para o futuro da nação” (Arantes, 2009, p. 119), tanto que, no 
mesmo ano da abolição, foi elaborado um projeto de repressão à ociosidade que refletia, além da 
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negros, com seus vícios e defeitos, não era somente fruto de sua experiência como 

escravos, mas um fator natural” que os colocava, “por sua própria condição, como 

suspeitos a priori”.  

Deste modo, as elites (proto) burguesas assumiram para si uma missão 

civilizatória espelhada nos países já “civilizados” e “cultos”: 

Uma elite que à época estava convencida de sua missão patriótica de construir 

a nação, cuja proposta baseava-se em ideias de circulação internacional, a 

respeito das causas da “degeneração das sociedades modernas” e dos 

corretivos a serem aplicados no “organismo social” para o seu saneamento 

moral. Não por acaso a pobreza e a degradação moral estavam sempre 

associadas. Aos olhos da elite, os pobres, com sua aura de viciosidade, não se 

encaixavam no ideal de nação (Rizzini, 2008, p. 46). 

As “ideias de circulação internacional” provinham especialmente da Europa 

Ocidental (Inglaterra, Alemanha, França e Itália, preponderantemente): o positivismo, 

as teorias evolucionistas e a eugenia (como ramo do darwinismo social) que, 

combinando-se de diferentes formas no vasto território nacional (Schwarcz, 1993), 

propalavam a convicção de que “a ação moralizadora do homem sobre o homem acaba 

aprimorando a raça e contribuindo para a evolução da espécie humana” e do corpo 

social (Rizzini, 2008, p. 46).  

Chegando tardiamente ao Brasil, as teorias raciais encontraram na reduzida 

elite nacional uma entusiasmada acolhida. Incorporadas e divulgadas 

progressivamente a partir da década de 1870 nos poucos estabelecimentos de ensino e 

                                                           

preocupação com o acesso à de mão de obra, o pavor da desordem. Tal projeto previa o recolhimento 
em Colônias Agrícolas como uma forma de castigo e regeneração dos libertos por meio do aprendizado 
moral gerado pelo hábito do trabalho. 
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pesquisa do país (museus etnográficos, institutos históricos e geográficos e faculdades 

de direito e medicina), o ideário positivo–evolucionista ganha espaço de forma cada 

vez mais intensa, cumprindo papel importantíssimo nos rumos – e na concepção – da 

República. Com o passar dos anos, a justificativa “científica” para as diferenças e 

hierarquias entre os homens não se restringiriam aos círculos acadêmicos, ganhando 

publicações em jornais e revistas e na literatura naturalista, popularizando-se com 

relativa rapidez. De uma inferioridade jurídica, dentro do paradigma escravista, 

passamos ao desempenho de uma inferioridade biológica, possibilitada pelo 

positivismo criminológico. Nas grandes cidades, a entrada deste ideário cientificista 

se faria sentir concretamente por meio dos grandes programas de higienização e 

saneamento, trazendo para os problemáticos meios urbanos uma nova “racionalidade 

científica” que pretendia eliminar a doença, isolar a loucura, moralizar a pobreza e 

prevenir a criminalidade. Seria, então, a partir da “ciência” que se justificariam as 

diferenças (ou inferioridades) e se interviria no campo social (Schwarcz, 1993).  

No âmbito internacional, a evolução científica – da biologia à psicologia 

experimental – era motivo de orgulho e confiança para a classe burguesa.  A ciência 

passou a subordinar todas as demais formas de atividade intelectual (como a filosofia, 

por exemplo) e proporcionou uma visão cada vez mais instrumentalizada do mundo, 

ideologicamente identificada com determinada ideia progresso. É nesta conjuntura de 

“ciência positiva” e imperialismo europeu violento que se desenvolvem, dentre as 

inúmeras disciplinas, aquelas que estão mais diretamente relacionadas com uma 

oportuna hierarquização da humanidade.  

A utilização do termo raça para designar a existência de heranças físicas entre 

os vários grupos humanos foi incorporada à literatura no início do século XIX por 

Georges Cuvier (1769 – 1832). A partir de então, delineava-se uma reorientação 
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teórica contrária à perspectiva do iluminismo (em sua visão unitária da humanidade) e 

dos ideais apregoados pela revolução francesa (especialmente em seus pressupostos 

igualitários), apresentando novos elementos no debate sobre direitos e cidadania que 

culminariam na distinção entre desigualdade e diferença50.  

A popularização de tal percepção na Europa do século XIX está relacionada 

com o fortalecimento de uma corrente teórica que aproximou os estudos 

antropológicos das ciências físicas e biológicas, ou seja, de uma interpretação 

biologicista dos comportamentos humanos, que passaram a ser percebidos como 

resultados imediatos de leis naturais. Não tardará, essas abordagens influenciarão no 

diagnóstico, na caracterização e no tratamento daqueles classificados como loucos e 

criminosos. 

Tal viés, por sua vez, foi possibilitado pelo nascimento simultâneo da 

frenologia (teoria de origem alemã segundo a qual o caráter e o grau de criminalidade 

e loucura dos indivíduos poderiam ser identificados pela forma e pelas protuberâncias 

da cabeça), da antropometria (técnica para a medição do corpo humano) e da 

craniologia técnica (que incluía a medição do índice cefálico para estudos 

quantitativos sobre a variedade dos crânios) – todas elas teorias que interpretavam a 

capacidade humana tomando em conta o tamanho e a proporção do cérebro dos 

diferentes povos. Como se pode perceber, esta linha de análise se afastava cada vez 

mais dos modelos humanistas de interpretação sobre o indivíduo e a sociedade, 

                                                           
50 Com o advento da obra prima de Darwin, os termos desigualdade e diferença, que até então eram 
(em geral) considerados sinônimos, passam a representar posturas e princípios divergentes: “a noção de 
desigualdade implicaria a continuidade da concepção humanista de uma unidade humana indivisível, 
somente marcada por dissimilitudes acidentais e contingenciais. (...) Já o conceito de diferença levaria 
à sugestão de que existiriam espécies humanas ontologicamente diversas, as quais não compartilhariam 
de uma única linha de desenvolvimento” (Schwarcz, 1993, p. 61 – 62). Assim, se no primeiro caso 
poder-se-ia, no desenvolvimento argumentativo, questionar a ordem societária desigual, no segundo as 
diferenças sociais seriam consequências inescapáveis do desenvolvimento humano.  
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desembocando em uma hierarquização das raças.  A antropologia criminal – “ciência” 

que se detinha na observação da natureza biológica do comportamento criminoso – 

cujo principal expoente foi Cesare Lombroso, também está relacionada a este 

paradigma e será abordada com mais detalhes em momento posterior, visto sua 

relevância para o campo da criminologia e sua consequente influência na política 

criminal (no Brasil e em boa parte do ocidente). Por hora, queremos apenas assinalar 

a conjuntura que tornou possível o emprego de teorias e práticas que justificavam 

diferenças, estabeleciam hierarquias e criminalizavam grupos e indivíduos.  

A obra mais relevante desta conjuntura foi certamente A Origem das Espécies 

(1859), de Charles Robert Darwin (1809 – 1882), na qual a diversidade biológica é 

descrita pelo processo evolutivo de adaptação relacionado à seleção natural das 

espécies (associada, por sua vez, à luta pela existência e à sobrevivência do mais apto). 

Considerada verdadeiramente revolucionária (no sentido de que proporcionou 

mudanças estruturais na ciência), a teoria evolucionista influenciou sobremaneira o 

desdobramento dos paradigmas anteriores e possibilitou o surgimento de diversas 

outras abordagens sobre o ser humano e suas culturas.  

Na visão de Hobsbawm (2011, p. 382), “se uma única teoria científica 

representava o avanço das ciências naturais em nosso período, e era de fato 

reconhecida como crucial, essa teoria é a da evolução”. De acordo com o historiador, 

a relevância e abrangência conquistada pela teoria da evolução por meio da seleção 

natural devia sua importância à superação dos limites da biologia: “ela ratificava o 

triunfo da história sobre as demais ciências, embora “história” nesse sentido fosse 

normalmente confundida pelos contemporâneos com “progresso”. Além disso, ao 

trazer o próprio homem para dentro do esquema da evolução biológica, abolia a linha 

divisória entre ciências naturais, humanas e sociais” (p. 390); além de dever seu 
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sucesso à conjuntura política e ideológica daquele tempo histórico. Diante de seu 

impacto, várias ciências modificaram sua “visão de homem” adquirindo interpretações 

que ultrapassavam os limites da obra evolucionista original com importantes 

consequências (e intenções) políticas.  

As diferentes abordagens decorrentes da teoria evolucionista possibilitaram 

duas principais correntes de consequências “práticas”: o evolucionismo social e o 

darwinismo social (Schwarcz, 1993). No caso do evolucionismo (representado por 

etnólogos sociais ou antropólogos culturais), os homens seriam hierarquicamente 

desiguais em seu desenvolvimento global, vivendo diferentes estágios evolutivos, de 

modo que “evolução” e “progresso” eram conceitos abordados dentro de uma escala 

linear de desenvolvimento universal (o que levaria à compreensão de que a prática 

colonialista – imperialista poderia contribuir com o desenvolvimento de populações 

atrasadas). Já na concepção do darwinismo social defendida por G. Le Bom, H. Taine 

e Gobineau, dentre outros autores, a humanidade seria constituída de espécies humanas 

diferentes (as raças) e com potencial de desenvolvimento ontologicamente diverso. É 

desta segunda linha interpretativa que nasce a eugenia.  

Fundada em 1883 pelo cientista britânico Francis Galton, a eugenia, “um 

diagnóstico sobre a submissão ou mesmo a possível eliminação das raças inferiores” 

(Schwarcz, 1993, p. 60), surge como resultado político do darwinismo social. 

Enaltecendo os “tipos puros” e condenando a miscigenação das raças (os mestiços 

representariam uma degeneração de “espécies diversas” de seres humanos na escala 

evolutiva, sendo a raça branca superior), a eugenia cumpriu diferentes metas: 

Como ciência, ela supunha uma nova compreensão das leis da hereditariedade 

humana, cuja aplicação visava a produção de ‘nascimentos desejáveis e 

controlados’; enquanto movimento social, preocupava-se em promover 
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casamentos entre determinados grupos e – talvez o mais importante – 

desencorajar certas uniões consideradas nocivas à sociedade. O movimento 

de eugenia incentivou, portanto, uma administração científica e racional da 

hereditariedade, introduzindo novas políticas sociais de intervenção que 

incluíam uma deliberada seleção social (Schwarcz, 1993, p. 60 – 61).  

Daí a arguta conclusão de Hobsbawm (2011, p. 404): “O ‘darwinismo social’ 

e a antropologia ou biologia racista pertencem não à ciência do século XIX, mas à sua 

política”.  

Retornando ao contexto nacional, Lilia Moritz Schwarcz traz na obra O 

espetáculo das raças (1993) uma interpretação sagaz sobre o manejo destas teorias. 

Segundo a autora, os diferentes modelos teóricos derivados de forma mais ou menos 

direta da teoria evolucionista (do darwinismo social à antropologia criminal), antes de 

serem absorvidos como cópia fiel da produção estrangeira, tomaram formas 

particulares ou “interpretações originais” no Brasil51, incorporando e possibilitando 

determinados usos políticos e sociais das diferentes abordagens: 

O que interessava não era recordar o debate original, restituir a lógica primeira 

dessas teorias, ou o contexto de sua produção, mas, antes, adaptar o que 

“combinava” – da justificação de uma espécie de hierarquia natural à 

comprovação da inferioridade de largos setores da população – e descartar o 

que de alguma maneira soava estranho, principalmente quando essas mesmas 

                                                           
51 Desde já faz-se mister a chamar atenção para o fato de que a introdução das teorias raciais no Brasil 
não se deu de forma aleatória. Seja na tradução de textos, seja na escolha das obras para os debates 
acadêmicos, existiu um posicionamento prévio, uma seleção de certos autores em detrimento de outros. 
Aqui, o pensamento social europeu foi “introduzido de forma crítica e seletiva, transforma[ndo]-se em 
instrumento conservador e mesmo autoritário na definição de uma identidade nacional e no respaldo 
a hierarquias sociais já bastante cristalizadas” (Schwarcz, 1993, p. 42).  
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teorias tomavam como tema os “infortúnios da miscigenação” (Schwarcz, 

1993, p. 41).  

Assim, ainda em 1933, por exemplo, Silvio Romero afirmava na abertura da 

obra Africanos no Brasil, do médico Nina Rodrigues: “... Nós, que temos o material 

em casa, que temos a África em nossas cozinhas, a América em nossas selvas e a 

Europa em nossos salões, nada temos produzido [para colligir mitos]. O negro não é 

só uma máquina econômica; ele é antes de tudo, e malgrado a sua ignorância, um 

objeto de sciencia” (Romero, in Rodrigues, 1933/88, citado por Schwarcz, p. 208).  

Através da união inusitada de teorias e formulações aparentemente 

contraditórias, combinou-se liberalismo e racismo, darwinismo e evolucionismo 

social, estabelecendo-se critérios diferenciados de cidadania e participação para as 

diferentes “raças” que formavam a população nacional: 

Falar da adoção das teorias raciais no Brasil implica pensar sobre um modelo 

que incorporou o que serviu e esqueceu o que não se ajustava. No Brasil, o 

evolucionismo combina com darwinismo social, como se fosse possível falar 

em “evolução humana”, porém diferenciando as raças; negar a civilização aos 

negros e mestiços, sem citar os efeitos da miscigenação já avançada. Expulsar 

a “parte gangrenada” e garantir que o futuro da nação era “branco e ocidental” 

(Schwarcz, 1993, p. 242).  

Assim, do darwinismo social adotou-se o princípio da diferença entre as raças 

e sua hierarquia “natural” (ignorando sua utilização radical em um povo já muito 

miscigenado); e das postulações do evolucionismo social deu-se ênfase à noção de que 

as raças humanas estavam em constante evolução e aperfeiçoamento (mas obliterando-

se a ideia de que a humanidade era una). Concebia-se que vícios e virtudes eram 

hereditária (de forma que alguns segmentos eram vistos como portadores de 
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“degenerescências”) e socialmente adquiridos (o que levava a posição ideológica de 

incutir e valorizar o hábito do trabalho como moralizador dos transviados e viciosos). 

O “tratamento”, portanto, deveria ser repressivo e “educativo”, revelando, como já 

exposto, um projeto que associava necessariamente a pobreza à ociosidade.  

Nas escolas os princípios da eugenia e da puericultura também eram 

fartamente ensinados. Estimulava-se a formação de gerações sadias através de 

preceitos diretos: “exige a eugenia que o homem ao escolher uma companheira e vice-

versa não despreze a questão biológica do matrimônio, para evitar degenerações. 

Para isto indica uma apurada educação dos jovens, exigindo que os noivos estejam 

em boas condições sanitárias, livres de tara para que não se inferiorize a prole” 

(apontamentos escolares cedidos por aluna do Colégio Nossa Senhora das Dores, em 

Uberaba, Minas Gerais, de década de 1920; citado por Arantes, 2009). Diversas 

campanhas de orientação “científica, educativa e sanitária” também foram realizadas 

em todo o pais, versando sobre a importância da escolha apropriada do parceiro(a), da 

relevância dos exames pré-natais, dos cuidados com a amamentação, condenando o 

alcoolismo e outras doenças ou “vícios”, estimulando os exercícios físicos, etc.  

A “arte de cultivar crianças” sadias e robustas, a puericultura, também foi 

amplamente espalhada tanto nos espaços acadêmicos como nas ações de assistência. 

Postulava-se, com ela, a predominância do fator genético para a saúde da prole e 

defendia-se o casamento cientificamente planejado, em paralelo com as ideias 

eugênicas. Um trabalho apresentado por ocasião da comemoração do centenário da 

Academia Nacional de Medicina em 1930 nos dá alguma dimensão das demandas da 

puericultura:  

Os homens criadores escolhem os animais destinados à procreação, 

seleccionam paciente, perseverantemente. Elles veem que deste modo 
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asseguram a posse de Mas crias, fortes, sadias. Pois somente os homens pais 

não sentem a necessidade da escolha para ter filhos sãos? Pela seleção se 

consegue conservar os caracteres úteis, vantajosos e banir os nocivos, 

desagradáveis. (...) em prol da infância aconselhamos e pedimos a seleção 

dos esposos, effectuada pelo matrimônio (Alfredo Ferreira de Magalhães, 

1930, citado por Arantes, 2009).  

De acordo com Rizzini (2008), os pobres no Brasil eram classificados de 

acordo com o “grau de imoralidade”, podendo ser “dignos” ou “viciosos”. O primeiro 

caso dizia respeito àqueles que trabalhavam e, mesmo com poucos recursos, 

conseguiam manter a moral da família e a prole na escola, além de observarem os 

costumes religiosos cristãos. Estes, que pertenciam à ordem valorosa da moral e da 

fábrica, eram alvos de medidas saneadoras de natureza preventiva, uma vez que, 

mesmo considerados “dignos”, pertenciam a uma classe biológica e socialmente 

vulnerável aos vícios e às doenças: “era, pois, necessário manter a vigilância para 

evitar que esses focos epidêmicos à saúde e à moralidade se irradiassem, dada a 

insalubridade de seu ambiente e a promiscuidade de suas moradias, amontoadas umas 

às outras” (Rizzini, 2008, p. 60). A intervenção estatal deveria incutir-lhes os valores 

morais considerados fundamentais, sendo primordial entre as ações a preservação da 

criança na escola (não tanto para sua instrução, mas para mantê-la o mais longe 

possível das ruas, lugar de ócio e criminalidade). Já no caso dos pobres “viciosos”, 

“avessos ao trabalho disciplinado e regular”, as medidas foram essencialmente 

criminalizantes, coercitivas e inibitórias.  

Tal separação, no entanto, nem sempre era levada em consideração pelos 

próprios agentes do sistema repressivo. Dialogando com esta perspectiva, Arantes 

(2009, p. 132) afirma que “por mais que se debatesse uma ‘tipologia’ dos 
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contraventores, na prática a polícia tinha seus próprios métodos para identificá-los e 

nem sempre esses métodos obedeciam à diferenciação legal entre os vadios 

‘profissionais’, que deveriam ser reprimidos, e aqueles que necessitavam de 

assistência”. A autora resgata a obra “Ensaios de patologia social” editada em 1921, 

do advogado mestiço (num contexto de forte racismo) Evaristo de Moraes, para 

reforçar seu posicionamento; e conclui que a repressão superou em muito as políticas 

assistenciais.  

Evaristo de Moraes, criminalista de ideias progressistas, aponta na referida 

obra a existência de uma massa de “vadios involuntários” frutos do desemprego, sendo 

“indivíduos válidos que não trabalham por motivos independentes de sua vontade”, 

“vagabundos por forças de circunstâncias acidentais” pela existência de serviços 

incertos, “vacilantes e mal remunerados”. O advogado criticou ainda os métodos 

arbitrários e a violência da repressão policial, além do próprio sistema carcerário no 

qual conviviam “simples vadios acidentais” e criminosos reincidentes; apontando, por 

fim, que a prática de encarceramento destes homens dificultava ainda mais a obtenção 

de um trabalho dignificante (Evaristo de Moraes, 1921, citado por Arantes, 2009, p. 

132).  

Pode-se imaginar, portanto, como o processo de imposição de uma moral do 

trabalho foi forçoso e demorado. Os populares “tinham que conviver com as agruras 

de um futuro incerto, baixos salários, longas jornadas de trabalho e árdua competição 

para conseguirem uma ocupação como assalariados da indústria e do comércio” 

(Chalhoub, 2001, p. 112), além de um processo de expulsão para os subúrbios devido 

aos projetos de reforma urbanística que almejavam semelhança com as cidades 

europeias, mas nada disso impedia a repressão para os que não vendiam sua força de 
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trabalho. Desempregados ou desalojados, esses homens, mulheres e crianças que 

perambulavam pelas ruas consistiam na clientela preferencial das delegacias policiais.  

Os juristas assumiram a liderança na criação dos mecanismos regulatórios 

para enfrentar o estado de “degradação e perversão” das populações pobres. Os 

higienistas, por sua vez se esforçaram para controlar as doenças e as famílias – uma 

vez que, em sua perspectiva, “o meio reforça[ria] as taras hereditárias” (Moncorvo 

Filho, 1926, p. 191, citado por Faleiros, 2009, p. 44). Juntas, a missão de juristas e 

médicos consistiu em uma tarefa normalizadora que visava transformar o vício em 

virtude. Compartilhando a visão da criminologia à época, predominava a tarefa de 

regenerar52 ou corrigir os viciosos: “a fórmula era abolir de vez as punições estéreis 

que só enchiam as casas de correção e substituí-las por medidas preventivas de 

educação e correção, praticando-se, assim, a ‘prophylaxia contra o delicto’ (Moraes, 

1900) ou a ‘prophylaxia da criminalidade’ (Britto, 1919)” (Rizzini, 2008, p. 71) que 

influenciaria em muito o primeiro Código de Menores. Analisaremos agora com mais 

acuidade as diferentes (mas complementares) ações de juristas e médicos para, no item 

seguinte, relacionar seus posicionamentos com a política criminal dirigida à infância.  

Em primeiro lugar, é válido ressaltar que a classe política dominante neste 

contexto era constituída não apenas por capitalistas e donos de terra, mas também por 

profissionais formados nas recentes instituições de ensino superior do país (e, 

consequentemente, no meio urbano). Médicos, juristas, advogados e demais 

“intelectuais” ou “homens de ciência” influenciavam significativamente as práticas de 

                                                           
52 O termo regeneração era bastante utilizado pelos criminólogos para indicar as possibilidades de cura 
em casos antes dados como perdidos. Com um tratamento de ciência, a criminologia – à época 
especialmente liderada pela Escola Italiana de Lombroso e Ferri - ressaltava o perigo do abandono moral 
e influenciou fortemente as medidas jurídico-médico-assistenciais no Brasil. (Rizzini, 2008). Este tema 
será retomado no próximo item.  
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intervenção social do Estado quando não estavam, eles mesmos, compondo seu quadro 

como deputados, ministros, senadores e governadores. Nos campi aprendiam, 

debatiam e produziam um conhecimento que incorporava, além dos princípios liberais, 

as obras do positivismo social e evolucionista, “popularizadas enquanto justificativas 

teóricas de práticas de dominação” (Schwarcz, 1993, p. 30).  

A perspectiva da Escola Positiva de Direito Penal, assim como das teorias 

relacionadas à Antropologia Criminal, Medicina Legal e Criminologia são 

especialmente incorporadas ao discurso desta elite brasileira, influenciando as políticas 

sociais, de saúde e de segurança por um longo período, além de constituírem a base 

teórica para as várias tentativas de reformulação do Código Penal. É dessa articulação 

entre direito e medicina que durante muito tempo, incluindo a “era Vargas”, se 

erigiram as propostas para a legislação brasileira, atentando mais para o criminoso (sua 

identificação mental, sua condição física e psicológica) do que para a natureza do 

delito. 

As duas grandes faculdades de direito do país, localizadas em Pernambuco e 

São Paulo já nasceram com a missão de conformar “quadros autônomos de atuação” e 

“criar uma intellingentsia local apta a enfrentar os problemas específicos da nação” 

(Schwarcz, 1993, p. 141). Com o desenvolvimento das faculdades uma nova 

concepção de direito também se consolida: uma noção “científica”, atrelada à biologia 

e às ciências naturais de um modo geral. As escolas guardavam, no entanto, diversas 

diferenças: enquanto São Paulo foi influenciada predominantemente pelo modelo 

político liberal, a faculdade de direito de Recife privilegiou a questão racial do 

darwinismo e evolucionismo social.  Recorreremos, mais uma vez, à obra de Schwarcz 

(1993) para analisar as diferentes produções dos juristas e seu impacto na política 

criminal do período (especialmente até a década de 1930), assim como sua articulação 
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com a medicina legal e higienista, ambas profundamente vinculadas às intervenções 

sobre a infância, com forte viés criminológico. 

A Faculdade de Direito de Recife, liderada por Tobias Barreto e 

posteriormente por Silvio Romero, reivindicava espaço no debate nacional se 

autoproclamando arauto de um tempo de modernidade e ciência (direito positivo) e 

defendendo a elaboração de um novo Código Penal. Os teóricos desta escola se 

aglutinaram do modo mais ou menos consensual em torno do naturalismo 

evolucionista, inicialmente sob o comando de Romero (1851 – 1914), defensor da 

mestiçagem (até então bastante temida) como uma alternativa possível para a 

homogeneidade e identidade nacional. No entanto, como fica claro nos escritos da 

Revista Acadêmica da Faculdade de Direito do Recife (RAFDR), antes de reconhecer 

na miscigenação a mistura de raças “iguais”, o autor e seus seguidores percebiam no 

mestiço “a condição de vitória do branco no país”. Clóvis Bevilacqua (1859 – 1944) 

foi outro influente professor a publicar diversos artigos na revista recifense, sendo 

responsável por 20% de toda sua produção.    

Na referida publicação, autores como Darwin, Le Bom, Lombroso e Ferri são 

citados constantemente, revelando que seus artigos têm na raça e na criminologia um 

elemento fundamental de análise. Os escritos abordavam em grande medida os 

avanços da Escola Italiana, entendendo o crime a partir da análise “do individuo, de 

seu typo phisico e da raça a que pertence”. A antropologia criminal também ganha 

destaque como método científico no enfrentamento “ao estranho fenômeno da 

criminalidade, quando os homens de sciencia que conhecem na idiosyncrasia 

defeituosa destes indivíduos terriveis e ao mesmo tempo o perigo eminente que elle é 

para o agrupamento humano, discuttem com a alma magoada a necessidade de seu 

desapparecimento tranquilisador para os que ficam...” (RAFDR, 1891, citado por 
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Schwarcz, p. 156). Associada ao direito penal, a antropologia criminal (perfazendo, 

ambos, um total de 47% dos ensaios da revista) cumprirá um “papel capital, como se 

para eles confluíssem os grandes debates sobre os rumos dessa nação” (Schwarcz, 

1993, p. 157). A novidade deste discurso, no entanto, não se concentrava na evidência 

do fenômeno, mas no tratamento que lhe era reservado a partir de então. Enquanto 

fenômeno ontológico, desviava-se a lente do crime em si, para se concentrarem os 

esforços na análise da figura do criminoso, entendido a partir de degenerações 

distintas, que incluíam a ordem moral, física e social.  

A arrebatadora recepção que a antropologia criminal teve não apenas no 

Brasil, mas na América Latina, vincula-se a sua conveniência num continente marcado 

desde sua descoberta por conflitos étnicos frequentemente convertidos em genocídios, 

para a dissimulação ideológica do controle social penal que as oligarquias deviam 

exercer (Olmo, 2004).  

Data deste mesmo período o fortalecimento no Brasil da medicina legal, 

segundo a qual a atenção recaía igualmente para o criminoso, com suas taras e 

degenerações53. A pena, portanto, deveria atentar diretamente para as características 

do indivíduo, obedecendo “à classificação do delinquente com suas taras organicas e 

phisicas, hereditarias e adquiridas de preferencia ao delicto que deve ser punido 

exclusivamente de acordo com esse critério” (RAFDR, 1907, citado por Schwarcz, 

1993, p.166).  

Como citado anteriormente, dentre os autores que mais influenciaram a 

produção jurídica brasileira sobre antropologia criminal e medicina legal durante as 

                                                           
53 É interessante fazer notar a disputa entre juristas e médicos quanto ao “domínio” sobre o criminoso 
no Brasil. Ambos reivindicavam o arbítrio sobre o agente do crime: o primeiro para aplicar a lei; o 
segundo, o diagnóstico e o conhecimento sobre sua mente e motivações para o ato ilícito. 
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últimas décadas do século XIX e boa parte do século XX está o italiano Cesare 

Lombroso (1835 – 1909). A antropologia criminal também ganha contornos diferentes 

com Ferri e Garófolo, mas o importante de ser ressaltado em sua recepção à brasileira 

é o fato de que “o ‘método antropológico’ trouxe para os intelectuais uma série de 

certezas não apenas sobre o indivíduo como também acerca da nação” (Schwarcz, 

1993, p. 167). Um “país de mestiços”, visto sua população “nacional” ser formada por 

uma “sub-raça” que herda “elementos étnicos inferiores”, era percebido por influentes 

grupos como uma “nação de criminosos” ou “em estado de delinquência”.   

O desenvolvimento da medicina legal, da criminologia e da psicologia 

alteraram aos poucos a perspectiva lombrosiana. As críticas recaíam sobre o principal 

argumento do italiano: seus procedimentos científicos. Com o desenvolvimento das 

teorias, passou-se cada vez mais a acreditar que o criminoso possuía caracteres 

degenerados, mas que sua personalidade poderia ser modificada substancialmente pela 

educação. Até os anos 1920 este será o debate predominante; a partir de então, os temas 

relacionados à higiene, saúde e educação ganharão maior destaque. Sem abrir mão do 

paradigma evolucionista, tornam-se cada vez mais frequentes as discussões sobre a 

especificidade brasileira diante das determinações teóricas europeias. Procurar-se-á, 

então, a “boa mestiçagem”, no sentido do aumento do “influxo de sangue branco” na 

população e seu progressivo branqueamento como forma de evitar “o disparate do 

crime” (RAFDR, 1913, citado por Schwarcz, 1993, p. 170). Trata-se, deste modo, de 

uma mudança de enfoque sobre a questão racial que não deixa, no entanto, de justificar 

e reproduzir as desigualdades econômico-sociais.  

A nova aposta centrou-se na prevenção dos crimes e na remediação do atraso 

por meio do trabalho, da higienização e da educação; o que se desdobrou na busca de 

novas formas de governo (e de compreensão do papel do estado) e de intervenção 
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social. Dentro desse movimento, o higienista e o perito especialista em medicina legal 

conquistam espaço e respaldo como alternativa ao discurso pessimista dos anos 

anteriores: “Um novo argumento se esboçava. Higienizar o país e educar seu povo, é 

assim que se corrige a natureza e se aperfeiçoa o homem” (Schwarcz, 1993, p. 169). 

Já em São Paulo o debate não se restringiu à cultura jurídica stricto sensu. A 

produção local – imersa no contexto de uma rica produção de café e em meio a um 

ascendente cenário cultural – foi marcada pelo ecletismo, pelas intervenções sociais e 

pela profunda participação e interferência no estado: “no estudo do direito, o mundo 

acadêmico e o mundo político se penetram mutuamente”, afirmava Rui Barbosa em 

1909 (RFDSP, 1909, citado por Schwarcz, 1993, p. 174).  

São Paulo guardava algumas vantagens com relação à faculdade de Recife: 

Além da clientela ser composta por uma elite da Região Sudeste do país, 

enriquecida e influente politicamente, (...) com a proximidade dos centros de 

decisão do país, os professores não só faziam de sua atuação na escola e de 

sua origem social um trampolim para os postos políticos republicanos, como 

facilmente tinham acesso a órgãos importantes de comunicação (Schwarcz, 

1993, p. 176).  

Professores e alunos escreviam com grande frequência nos jornais, com 

destaque para o Correio Paulistano e a A Província de S. Paulo; além de sua 

publicação própria, a Revista da Faculdade de Direito de São Paulo (RFDSP). Também 

foi sua característica os esforços para o enobrecimento tanto da profissão como do 

direito enquanto uma “ciência da justiça”, prática imparcial que orientaria o país no 

rumo da civilização.  

A produção paulista também se concentrou significativamente no direito 

criminal e foi bastante influenciada pelas abordagens eugênicas, recebendo a visita de 
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Enrico Ferri, membro da Escola Italiana, em novembro de 1908. Apesar de ter 

realizado, em nome de um liberalismo conservador e do livre arbítrio individual, 

ressalvas mais firmes à produção europeia e seu determinismo racial, a faculdade 

recebeu com festa o mestre italiano que tanto influenciou as teorias e os profissionais 

brasileiros. Mas, de todo modo, existia em São Paulo certo ceticismo com relação às 

interpretações baseadas exclusivamente no critério das raças e do darwinismo social: 

“O bom jurista era aquele que bem se assessorava, utilizando-se ‘das modernas teorias 

sobre as raças’; no entanto, em suas conclusões não se submetia exclusivamente às 

suas determinações” (Schwarcz, 1993, p 180).  

Sob a influência do liberalismo (em uma interpretação extremamente 

conservadora), o modelo preconizado por São Paulo foi o de um Estado acima das 

diferenças sócio-raciais, legitimando a oligarquia do café e sua condução autoritária e 

manipuladora dos Governos. Ainda justificavam-se as desigualdades, mas estas seriam 

passíveis de evolução e mesmo impulsionadoras do progresso, como se pode ver neste 

posicionamento:  

Em consequência a desigualdade reconhecida entre os homens que nasceram 

physica, intellectual e moralmente desiguais, a qual longe de ser um mal, 

passa a representar perante o Estado soberano um beneficio, condição que é 

de progresso social, porque o desejo humano de fazel-a desapparecer ou 

attenual-a estimula a produção (RFDSP, 1929, citado por Schwarcz, 181 – 

182).  

Por fim, quanto às diferenças entre as duas faculdades, Schwarcz as resume 

da seguinte forma: “De Recife vinha a teoria, os novos modelos – criticados em seus 

excessos pelos juristas paulistas; de São Paulo partiam práticas políticas convertidas 

em leis e medidas” (p. 184). Em que pese tal conclusão, uma ressalva é realizada pela  
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autora com relação à questão racial na faculdade paulistana: “São Paulo, a mais 

avançada das províncias em sua defesa de um projeto liberal e modernizante (...) não 

o foi quando se tratou de pensar em trabalhadores orientais e africanos. Nesse caso, 

parece que modelos eugenistas de intervenção, defendidos com fervor em Recife, 

foram relevantes para se justificar a proibição, ou fundamentar a argumentação que 

destacava as “poucas qualidades” desse tipo de imigração” (p. 185). Deste modo, em 

São Paulo também se praticou fortemente o racismo científico, procurando impedir a 

entrada no país de estrangeiros que não possuíssem o “sangue branco ariano” e 

elaborando projetos de retorno à África para os negros.  

Paralelo às abordagens da ciência racista nos cursos de direito, crescia em 

todo Brasil a abordagem da medicina legal entre os profissionais da saúde. Com o 

desenvolvimento do espaço urbano o médico se tornou cada vez mais valorizado, 

deixando de ser um profissional autônomo em busca de clientela e passando a ser 

financiado pelo Estado, intervindo e transformando a realidade, produzindo 

igualmente como cientista e pesquisador. Temas como higiene pública, saneamento, 

epidemiologia, higiene mental, questão racial, eugenia etc. são exaustivamente 

discutidos em jornais e revistas de faculdades médicas. Por meio da medicina legal, 

articulada à antropologia criminal, se via a possibilidade de uma ciência brasileira que 

se detivesse nos casos de degeneração racial. A campanha para curar um “país 

enfermo”, contaminado por diversas doenças infectocontagiosas e por um cruzamento 

racial propício à criminalidade, à loucura e à degeneração foi ampla e, mais uma vez, 

ganhou contornos diferentes no espaço e no tempo. Era necessário sanear a nação e 

prevenir o aparecimento de doenças e surtos. Foi, portanto, sobretudo em nome da 

saúde que procurou-se disciplinar o espaço público e modificar a educação infantil.  
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Se até o início da década de 1920 predominou a abordagem higienista e da 

medicina legal, a partir de então é a eugenia que ganha maior espaço, permitindo a 

utilização direta de várias teorias de base darwinista. 

Nina Rodrigues foi um dos grandes nomes da medicina legal na virada do 

século, tendo publicado diversos livros e artigos em revistas de grande circulação no 

campo da saúde, dentre os quais a obra As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal 

no Brasil (1894), que defendia ser um estudo de psicologia criminal. Doutorado na 

Faculdade de Medicina da Bahia em 1888, Nina Rodrigues defendia a partir do social-

darwinismo a diferença entre as raças e a condenação da mestiçagem. Os grupos 

negros eram considerados um impedimento ao progresso e “um dos fatores de nossa 

inferioridade como povo” (1933, citado por Schwarcz, p. 208).  

Os debates sobre medicina legal tornaram-se mais constantes, sendo patente 

sua relação com a política criminal. Nas palavras de Schwarcz (p.209), com tal 

abordagem “abandona-se o vocabulário estrito da medicina para alcançar um linguajar 

que mais se aproxima da fala policial e dos discursos dos juízes de direito”. Tal era a 

relevância da medicina legal que ela passa a ser o tema predominante nos ensaios, 

artigos e teses de doutorado defendidas no período, com ênfase para os estudos sobre 

alcoolismo e análise do “perfil do criminoso”. Seguindo os argumentos da escola 

italiana, as teses analisaram abundantemente a correlação entre criminalidade e 

degeneração. Assim, médicos peritos e especializados no estudo da mente do 

delinquente passaram a defender a criação de um novo modelo de atenção ao 

criminoso; e mais uma vez Lombroso e Ferri assumem um papel deveras importante: 

Enquanto os ensaios de craniologia demarcavam ‘o estágio mental evolutivo’ 

do delinquente, era só por meio das lições da ‘escola moderna de criminologia 

italiana’ que se entendia o perfil do criminoso, as características de seus 
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hábitos. Ou seja, no âmbito da escola italiana, a frenologia passa a receber um 

uso original; não estuda a conformação das raças, e sim auxilia na 

identificação do delinquente. Seguindo de perto os ensinamentos de 

Lombroso, os peritos passarão a procurar os estigmas típicos dos criminosos 

e a atentar mais para o sujeito do que para o crime (Schwarcz, 1993, p. 210).  

Sua aceitação foi tanta que ainda em 1927 se afirmaria na Gazeta Médica da 

Bahia que “todo criminoso apresenta sinaes lombrosianos communs, ou específicos a 

hora do crimme, quando se lhe acommete um pannus de visão interior, um estado de 

obscurecimento” (GMB, 1927, citado por Schwarcz, p. 210).  

Neste período também se fortaleceram as críticas ao código penal, sugerindo-

se diversas modificações. Nina Rodrigues, por exemplo, afirmava que seria inócuo 

punir da mesma maneira raças com diferentes níveis de evolução, e defendeu a criação 

de um código mais adaptado às “especificidades mentais e evolutivas” das diferentes 

raças que compunham a população brasileira.  

Como descrito anteriormente, forte também foram as investidas para o 

fortalecimento da higiene pública, tema que suscitou grande volume de artigos no 

Brazil Médico (revista da faculdade de medicina do Rio de Janeiro). Seja na academia 

ou nos espaços mais propriamente políticos, anunciava-se a necessidade de combater 

as epidemias e realizar o saneamento. Impedir a proliferação das doenças e o 

surgimento de novos surtos era a função primordial dos médicos. Especialmente no 

Rio de Janeiro tais intervenções ganharam práticas autoritárias e suscitaram forte 

reação popular, como foi o caso da Revolta da Vacina, em 1904. 

Já a partir da década de 1920 a eugenia se fortalece deveras. Em 1918 o 

professor doutor João Henrique apresentava e elucidava o público médico sobre as 

aplicações e as vantagens de tal abordagem: “Nova ciência, a eugenia consiste no 
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conhecer as causas explicativas da decadência ou levantamento das raças, visando a 

perfectibilidade da espécie humana, não só no que respeita o phisico como o 

intellectual. Os métodos tem por objetivo o cruzamento dos sãos, procurando educar 

o instinto sexual. Impedir a reprodução dos defeituosos que transmitem taras aos 

descendentes. Fazer exames preventivos pelos quais se determina a siphilis, a 

tuberculose e o alcoolismo, trindade provocadora da degeneração. Nesses termos a 

eugenia não é outra cousa sinão o esforço para obter uma raça pura e forte... Os 

nossos males vieram do povoamento, para tanto basta sanear o que não nos 

pertence”54 (Brazil Médico, citado por Schwarcz, p. 231).  

Sanear passou a implicar um controle rigoroso da higiene mental e física das 

famílias, retomando com força a repugnância pela população “miscigenada” e 

enferma. Para os loucos, alcoólatras, vadios, etc. de raça inferior, esperava-se seu 

desaparecimento progressivo.  

No início da década de 1920 funda-se no Rio de Janeiro a Liga Brasileira de 

Higiene Mental, incluindo nomes como Miguel Couto e Carlos Chagas, incentivando 

projetos voltados para prevenção e a eugenia (Costa, 1976). Na relação de membros 

titulares, constavam diversas autoridades relacionadas à assistência a infância, 

conforme levantamento realizado por Irma Rizzini (2009): na “seção de delinquência”, 

Ataulpho de Paiva (desembargador da Corte de Apelação), Lemos Britto (diretor da 

Escola 15 de novembro entre 1926 e 1930); na “seção de educação e trabalho 

profissional”, Mello Mattos (Juiz de Menores); na “seção de puericultura e higiene 

infantil”, Moncorvo Filho (diretor do Instituto de proteção e Assistência à Infância e 

do Departamento da Criança) e Nascimento Gurgel (professor na clínica pediátrica na 

                                                           
54 Tal interpretação reforçou o posicionamento dos acadêmicos de direito de São Paulo, 

que buscaram impedir a entrada de imigrantes asiáticos e africanos para a produção cafeeira.  
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Faculdade de Medicina); e na “seção de medicina legal”, Evaristo de Moraes 

(advogado).  

O objetivo inicial da Instituição era melhorar a assistência aos doentes 

mentais através da renovação dos quadros profissionais e dos estabelecimentos 

psiquiátricos. A partir de 1926, no entanto, através do artefato conceitual da eugenia, 

os psiquiatras começam a elaborar projetos que extrapolavam as ambições iniciais da 

Liga, visando sobretudo a prevenção e a educação dos “indivíduos normais” e, em 

consequência, ampliando sua intervenção para o terreno social.   

A ideologia do embranquecimento estava fortemente presente em seu 

programa tanto como “higiene psíquica individual” como “higiene social da raça”, 

visando reduzir os efeitos nocivos e degeneradores das raças inferiores, uma vez que 

atributos psíquicos dos indivíduos não brancos passaram a ser considerados 

patológicos em si. Para alguns, vale ressaltar, a mestiçagem não era suficiente ou era 

considerada uma falsa solução, havendo sessões da organização que defendiam a 

esterilização dos “alienados delinquentes”. Assim, o campo psi não apenas ajudou 

sobremaneira no processo que substituiu a hierarquia de sangue da nobreza pela 

hierarquia das raças no regime republicano como trilhou caminhos semelhantes ao 

nazismo da psiquiatria alemã na qual se inspirava (Costa, 1976).  

Na Bahia, local de propostas mais extremas, publicou-se na Gazeta Médica 

em 1925 (citado por Schwarcz, p. 216): “Para a melhoria da raça poderia ser 

vantajoso cruzar com extranhos normaes os indivíduos francamente mestiços e 

degenerados quando haja esperança de regeneração da prole por esse meio; mas para 

os profundamente degenerados melhor seria deixal-os reproduzir entre si e extinguir-

se a mesquinha geração (...)”. 
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No Rio, sob a liderança intelectual de Renato Kehl, a população brasileira 

também era entendida como “raça em formação”, passível de um aprimoramento 

biológico. Passa-se, então, a dividir a população entre doentes e sãos, regeneráveis e 

não regeneráveis, impondo a esses dois grupos medidas diversas. Para os doentes 

crônicos chegou-se a propor, por exemplo, a esterilização. Escrevia Renato Kehl em 

1921, em um posicionamento que pode ser considerado uma reveladora síntese do 

período:  

Se fosse possível dar um balanço entre a nossa população, entre os que 

produzem, que impulsionam a grande roda do progresso de um lado e do bem 

estar e de outro lado os parasitas, os indigentes, criminosos e doentes que 

nada fazem, que estão nas prisões, nos hospitais e nos asylos; os mendigos 

que perambulam pelas ruas... os amoraes, os loucos, a prole de gente inútil 

que vive do jogo, do vício, da libertinagem, da trapaça... a porcentagem 

desses últimos é verdadeiramente apavorante... Os médicos e eugenistas 

convencidos desta triste realidade procuram a solução para esse problema e 

de como evitar a proliferação destes doentes, incapazes e loucos... Após a 

guerra às epidemias as reformas médico-sociais e eugênica entram em 

efervescência. Com esses argumentos chego a seguinte conclusão eugênica: 

a esterilização fará desaparecer os elementos cacoplatos da espécie humana 

(...).   

Assim, o estudo e as intervenções eugênicas se alastraram rapidamente num 

Brasil que almejava tornar-se civilizado. Em resumo,  

A fantástica expansão da medicina, bem como a sua ramificação no campo 

jurídico (medicina legal) e a conjugação dos saberes bio-psico-sociais tratarão 

de redefinir o ser humano e explicar a etiologia dos males que aflingiam o 
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homem e a sociedade; o corpo e a alma. As novas bases teóricas, 

verdadeiramente revolucionárias para o conhecimento existente, refletiam o 

cerne das ideias em voga. No caso, o homem, seu caráter, suas tendências e 

seus comportamentos passavam a ser explicados a partir da interação entre 

hereditariedade (física e moral) e meio (idem) sobre o indivíduo e, 

consequentemente, sobre a sociedade (Rizzini, 2008, p. 48). 

Nesta conjuntura a infância foi alvo privilegiado da ação dos higienistas 

preocupados em “preservar a sociedade e a raça das influências nocivas da 

anormalidade mental”, especialmente a criança pobre ou “anormal”, ou seja, aquela 

que sofria por “falta de inteligência ou distúrbios de caráter”, tendo dificuldade de 

“adaptar-se à vida social” (Fatos e comentários da ABHM, 1933, citado por Souza, 

2011, p. 164).  

O “problema da criança” adquiriu então grande valor político, 

consubstanciado no ideal republicano / liberal da época. Materializava-se a ideia da 

infância como futuro da nação e visualizava-se soluções para “salvar a criança pobre 

e enquadra-la socialmente como elemento importante para o projeto civilizatório do 

país” (Rizzini, 2008, p. 83). Assim, para a criança também se instituiu, e de forma 

particularmente intensa, “o complexo aparato jurídico-assistencial encarregado de 

educá-la e contê-la. Tornou-se ela objeto de minucioso escrutínio e ampla 

manipulação. Examinada sob todos os ângulos, classificada de acordo com o seu 

estado de abandono e grau de periculosidade, diagnosticada e finalmente submetida ao 

tratamento que a ‘remediasse’, essa criança, invariavelmente filha da pobreza, será 

transformada em menor” (Rizzini, 2008, p. 89). A este tema nos deteremos no próximo 

item.  
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2.3 Os caminhos da cisão: crianças e menores delinquentes  

A questão social é uma questão de polícia.  

Washington Luís 

 

A percepção sobre a infância, assim como seu significado social e o tipo de 

ação e poder sobre ela, sofrem significativas mudanças que espelham os ideais em jogo 

entre os últimos decênios do século XIX e as primeiras décadas do século XX.  Nossa 

hipótese central, neste tópico, é a de que a legislação e as instituições destinadas às 

crianças e adolescentes – direcionadas majoritariamente à preparação de uma mão de 

obra subalternizada e à prevenção da criminalidade – têm como fundamento a política 

penal do período, o que engloba a criminalização da “vadiagem” e imposição de uma 

nova ideologia sobre o trabalho, a criminologia positivista refletida na política 

eugênica e a reforma das instituições de punição, tratamento e educação. Refletem, 

portanto, as profundas transformações socioeconômicas inicialmente associadas à 

transição de relações sociais do tipo senhorial-escravista para relações do tipo burguês-

capitalista.  

O foco recai, deste modo, sobre a conjuntura que forja uma legislação 

específica, ou seja, as influências e os valores que determinadas dinâmicas sociais 

possuem sobre o conjunto de normas que versam sobre a “assistência e proteção aos 

menores”, culminando no código de 1927 e sua vigência por mais de 50 anos. A análise 

incide sobre grupos políticos hegemônicos limitados aos grandes centros de poder 

(especialmente do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), não refletindo toda a 

complexidade do vasto território brasileiro, no qual a vida de crianças e adolescentes 

se concretiza com matizes as mais diversas. Basta lembrar que, à revelia da legislação, 
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até hoje perdura nos confins do país o trabalho escravo ou semi-escravo para centenas 

de crianças e adolescentes. 

Outra ressalva merece ser lembrada: a complexidade dos mecanismos de 

controle social no período abordado, especialmente reveladoras do processo totalizante 

do capital – no sentido de que o novo modo de produção modificaria não apenas as 

condições materiais, mas todo um modo de vida, incluindo a normatização dos laços 

afetivos e a patologização das diferenças –  devem ser abordados como investidas que 

esbarraram em resistências as mais diversas por parte dos próprios jovens e de seus 

familiares.  

As crianças e os adolescentes alvos das políticas de disciplinamento não 

foram seres passivos, meros objetos da exploração e do controle burguês. Embora suas 

vozes não apareçam nos documentos e espaços oficiais (o que só irá ocorrer de forma 

mais significativa na luta pela redemocratização após o golpe civil-militar de 1964, 

sendo particularmente importante a organização do Movimento Nacional de Meninos 

e Meninas de Rua), as fugas das instituições, os depoimentos em processos de natureza 

penal ou assistencial, a relação com a polícia e a organização dos movimentos sociais, 

dentre outros elementos, revelam a resistência e a luta das classes populares contra o 

modelo imposto à força e de cima para baixo pela burguesia e pela “elite intelectual” 

dominante.  

De acordo com Rizzini (2008), na passagem para o século XX o conceito de 

infância assumiu novos significados e uma dimensão social até então inexistente, se 

afastando progressivamente da esfera religiosa e passando a ser entendida como objeto 

privilegiado de intervenção pelo Estado. A necessidade de ampliação da incipiente 

indústria criava novas demandas de mão de obra, e as críticas à ação assistencial da 
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Igreja, que partiam sobretudo das faculdades de direito e medicina, se espelhavam na 

educação laica europeia.  

A família, até então a única responsável pela educação e a proteção da criança 

e do adolescente, começa a dividir tal responsabilidade com o Estado, de modo que 

este passa a intervir, dentre outros meios, através da repressão e da medicina higienista 

que, “com suas ramificações de cunho psicológico e pedagógico atuará no âmbito 

doméstico, mostrando-se eficaz na tarefa de educar as famílias a exercerem vigilância 

sobre seus filhos. Aqueles que não pudessem ser criados por suas famílias, tidas como 

incapazes ou indignas, seriam de responsabilidade do Estado” (Pinheiro, 2006, p. 25, 

grifo nosso) que poderia, inclusive, suspender ou extinguir o pátrio poder. Outra 

característica marcante deste período é a tentativa de uma racionalidade ou 

cientificidade nos serviços de assistência, assim como a preocupação de controlar e 

instituir uma ordem urbana.  

Trata-se de um período de maior presença e intervenção dos governos no 

planejamento e na implementação das políticas de atendimento ao menor.  De acordo 

com Arantes (2009, p. 194), 

Embora não se possa estabelecer apenas rupturas entre os modelos caritativo 

e filantrópico – coexistindo muitas vezes o mesmo propósito de controle 

social e o mesmo método de confinamento – podemos afirmar, no entanto, 

que o primeiro modelo, de natureza religiosa e asilar, ocupava-se basicamente 

da pobreza, motivado principalmente pelo dever de salvação das almas. Já a 

filantropia dita esclarecida, de natureza cientificista e favorável a uma 

assistência estatal, tendeu sempre a uma gestão técnica dos problemas sociais, 

ordenando os desvios a partir de um modelo de normalidade que, em última 
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instância, revelou-se preconceituoso – pois que definia a criança pobre quase 

sempre como “anormal”, “deficiente” ou “delinquente”.  

Com o advento da Proclamação da República, um ano após a abolição da 

escravatura, um número significativo de leis procurava regular a situação da infância, 

descrita agora como “um magno problema” pela elite intelectual e política. A tônica 

do discurso oscilava entre a defesa da criança (exposta, abandonada, órfã) e a defesa 

da sociedade contra essa criança (viciosa, delinquente, criminosa) que poderia vir a se 

tornar uma ameaça à ordem e à segurança pública, especialmente diante de sua 

crescente e incômoda presença nas ruas da capital Rio de Janeiro e das demais grandes 

cidades do período, como São Paulo, Salvador e Recife (Rizinni, 2000). As palavras 

do senador Lopes Trovão são bastante representativas das preocupações presentes nos 

últimos anos do século XIX. Em discurso proferido em 1896, afirma o político sua 

apreensão com relação a infância vivendo em “meio peçonhento para o corpo e para 

a alma”, “em liberdade incondicional”, “imbuindo-se de todos os desrespeitos, 

saturando-se de todos os vícios, apparelhando-se para todos os crimes” (Rizzini, 

2008, p. 34).  

As intervenções públicas existentes até então foram consideradas superficiais 

e ineficazes, chegando por vezes a agravar o problema, tal como revela Evaristo de 

Moraes em seu escrito sobre o recolhimento e encarceramento de crianças nas Casas 

de Detenção:  

Em regra geral, as crianças assim apanhadas nas ruas, victimas da 

orphandade ou do abandono familiar, essas pobres crianças sem lar e sem 

pão, são enviadas ao juiz pretor, depois d´uma dormida no xadrez ou no 

corpo da guarda, no primeiro caso sujeitas ao contato com os presos adultos 

– viciosos e criminosos –, no segundo caso entregues á ‘camaradagem’ dos 
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soldados (Moraes, Gazeta da Tarde, 11 de outubro de 1898, citado por 

Rizzini, 2008, p. 34).  

A crítica com relação ao confinamento inapropriado permaneceu ao longo 

dos anos, demonstrando a distância entre a concepção e a prática da política dirigida à 

infância. O mesmo problema foi apontado em relatórios sobre diversas outras 

instituições, se mantendo por muitos anos, como a Colônia Correcional dos Dois Rios, 

na Ilha Grande, que deveria receber os “menores viciosos” a partir dos 9 anos em seção 

separada, mas na qual foram continuamente identificados “abusos de largas 

proporções” pela convivência entre os detentos adultos, os menores e as mulheres. 

Ainda em 1921, a Colônia era alvo das mesmas críticas: “é um estabelecimento 

inqualificável, mantido sob absurda direção da Polícia, e no qual se misturam, em 

inevitável promiscuidade: condenados adultos, de ambos os sexos; menores também 

condenados; e outros por ilegal medida de correção familiar” (Evaristo de Moraes, 

1921, citado por Irma Rizzini, 2009, p. 228).  

Consolidou-se a ideia de que era preciso educar as crianças o quanto antes se 

quiséssemos “salvar o Brasil”. Para tanto, era necessário superar a lógica de “deposito” 

ou simples enclausuramento, visando a regeneração e recuperação dos menores a partir 

da introdução de critérios racionais e científicos advindos dos ideais higienistas e 

eugênicos.  

O discurso público sobre a criança mostrava-se, portanto, bastante 

ambivalente e variava entre uma infância em perigo versus perigosa (Rizzini, 2000): a 

criança simbolizava a esperança, o futuro do país, a chave para o seu desenvolvimento 

(caso crescesse de forma sadia e direcionada para a honestidade e o trabalho) mas, 

simultaneamente, constituía uma ameaça, podendo chegar a ser cruel e perversa se não 

fosse afastada das “escolas do crime” e dos ambientes viciosos típicos das classes 
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perigosas. Este ser em formação, “dúctil e moldável”, tanto poderia se transformar em 

um “homem de bem”, útil para o progresso da Nação, como num “degenarado”, 

vicioso e inútil, o que justificará uma série de medidas protetivas e repressivas 

impostas sob a forma de assistência aos pobres: “proteção não mais 

predominantemente caritativa/religiosa, no sentido de ajudar, amparar e abrigar (aos 

‘orfãozinhos’, aos ‘desvalidos’...); porém no sentido laico, crescentemente 

ambivalente e judicializado do termo – defender, preservando do mal (a criança e a 

sociedade)” (Rizzini, 2008, p. 83).  

Foi em torno do complexo aparato jurídico-médico-assistencial (descrito 

detalhadamente no item anterior) que os reformadores conseguiram estabelecer seu 

discurso e prática com relação à infância das classes populares: era necessário prevenir 

(vigiar e regular), educar (incutir o hábito do trabalho), recuperar (reabilitar do vício e 

dos maus costumes), classificar (com base na eugenia) e reprimir (conter a 

criminalidade e a delinquência) as crianças para “civilizar” o país. Portanto, se no 

período anterior as investidas no setor partiram prioritariamente do campo caritativo 

ou privado, passou-se a exigir uma maior racionalidade da assistência através da 

intervenção do Estado, de modo que os infantes não estariam mais nas mãos de leigos 

mas, antes, de médicos, juristas, educadores, enfim, de especialistas que atenderiam 

aos anseios de disciplinarização da sociedade.  

Na câmara dos deputados reclamava-se a intervenção do Estado para a 

educação, “correção” e profissionalização dos menores, especialmente àqueles 

“abandonados ou delinquentes”, tendo em vista a fabricação de cidadãos úteis e 

produtivos para a República e assegurando a organização moral da sociedade. Assim, 

para dar um exemplo, declarava-se que  
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(...) De todos os infortúnios, o da infância abandonada ou culpada é o mais 

digno da nossa solicitude. Os doentes, alienados e velhos são certamente 

carecedores de todo interesse; mas, a maior parte desses infelizes é composta 

de miseráveis já no declínio da vida. O menor abandonado, ao contrário, vai 

crescer: segundo a educação que receber tornar-se-á um perigo para os que 

os cercam, ou um honrado capaz de formar, por exemplo, núcleos de homens 

de bem (Motta, 1909, deputado pelo estado de São Paulo, citado por Rizzini, 

2008, p. 73). 

A infância passa então a ser parte essencial do novo projeto de país no qual o 

abandono de ordem moral deverá ser combatido a todo custo para que sejam 

minimizados os problemas de vadiagem, mendicância e criminalidade que tanto 

apavoravam a elite. Enfim, através de uma concepção saneadora, buscar-se-á atuar 

sobre os focos da doença e da desordem – necessariamente ligados à pobreza e aos 

mestiços – moralizando-a. As práticas de atendimento visaram sobretudo a prevenção 

da marginalização e a fabricação de mão de obra produtiva e dedicada para contribuir 

com o desenvolvimento e o progresso do Estado, refletindo deveras a influência das 

teorias eugênicas e higienistas propaladas pelos países da Europa e pelos Estados 

Unidos e a tentativa de moldar os costumes dos meninos e meninas. Formar o caráter 

dos menores significou implantar, em locais fechados, uma série de preceitos pensados 

para substituir disposições morais, que levavam a “infância abandonada” a se 

“contaminar pelo ambiente das ruas” ou pelo convívio com pessoas de “índole 

criminosa”.  

Data deste período, como fruto da campanha contra os menores “arruaceiros” 

ou “abandonados”, a criação do Instituto Disciplinar de São Paulo, em 1902, que 

destinava-se ao enclausuramento e à correção pelo trabalho que, naquele momento, 
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era essencialmente agrícola. A rotina era intensa: durante o inverno, os internos 

trabalhavam das seis às cinco e meia da tarde. Na jornada estavam incluídos breves 

períodos de descanso e horas de aulas que ocorriam após às refeições. O regulamento 

não previa atividades de lazer, o que era causa de constantes protestos e consequentes 

punições. Sabe-se que as fugas eram constantes,  

Motivadas pela rebeldia dos jovens em se sujeitar às medidas autoritárias de 

reabilitação do caráter e da personalidade. Muitas vezes coletivas, as fugas 

refletiam a intolerância e a revolta dos menores para com o tratamento cruel 

e frequentemente violento que lhes era dispensado não só pela polícia, como 

também por funcionários do instituto, em franco desrespeito com o 

regulamento interno (Santos, 2009, p. 226).  

Nota-se no período, segundo a interpretação de Rizzini (2008) uma 

conveniente associação entre Justiça e Assistência para dar conta da crescente 

periculosidade da população pauperizada: “a questão social é uma questão de polícia”, 

dizia Washingon Luis, primeiro secretário de Segurança Pública em 1906.  

Esta era uma aliança concebida como um desdobramento do amplo 

movimento filantrópico moralizador instituído a partir da lógica da nova ordem 

política, econômica e social que se estabelecia:  

Representantes das esferas da Justiça e da Assistência assumem sua causa [da 

infância] e defendem a criação de um ‘sistema de proteção aos menores’, 

prevendo-se a elaboração de legislação própria e ação tutelada pelo Estado, 

com apoio de iniciativas privadas de amparo ao menor, aqui entendido como 

uma categoria jurídica socialmente construída e oriunda daquela aliança” 

(Rizzini, 2008, p. 32). 
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Inserido na lógica do modelo filantrópico que visava o saneamento moral da 

sociedade através da assistência imposta aos pobres, o discurso adotado pelos 

reformadores preconizava a importância da regeneração ou recuperação do indivíduo 

através da educação em detrimento da mera punição pelo crime ou contravenção 

praticado. Tal discurso faria ainda mais sentido quando aplicado ao público infanto-

juvenil que, devido a sua “plasticidade de caráter” possuiria, como vimos, maiores 

chances de recuperação.  

Os novos conhecimentos advindos do campo da psicologia, psiquiatria, 

antropologia criminal e sociologia foram incorporados, buscando-se a origem dos 

fatores que exerciam influência sobre o indivíduo que cometia um crime em idade 

precoce. A mensagem era de que o país enfrentava um quadro desolador devido ao 

crescente número de crianças que praticavam crimes. No artigo “criança e 

criminalidade no início do século”, Marco Antônio Cabral dos Santos (2009) expõe 

precisos dados sobre o aumento da “criminalidade” infanto-juvenil (que nós 

preferimos denominar conflitualidade social) e as formas correspondentes de controle, 

policiamento, repressão e punição, associando-a às diversas mudanças no mundo do 

trabalho e à busca por um “trabalhador ideal”. Detenhamo-nos um pouco em sua 

importante análise.  

De acordo com o autor, entre 1900 e 1916 o coeficiente de prisões por dez 

mil habitantes comportava a proporção de 307,32 para os adultos e 275,14 para os 

menores. Para estes últimos, diferente do que ocorria com os adultos, prevaleciam as 

prisões por “desordens”, seguidas por vadiagem, embriagues e furto ou roubo. Os 

criminalistas, diante dos elevados índices de infrações, justificaram o incremento da 

violência na “corrupção da infância que, balda de educação e de cuidados por parte 

da família e da sociedade, é recrutada para as fileiras do exército do mal”. Diante 
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disso, a proposta do Código Penal da República era a internação nos “estabelecimentos 

disciplinares industriais, pelo tempo que ao juiz parecer”, contanto que o “menor” não 

permanece na instituição depois dos 17 anos.  

A recuperação desses menores, portanto, daria-se não mais pelo 

encarceramento numa instituição de correção, mas sim pela disciplina em 

uma instituição de caráter industrial, deixando transparecer a pedagogia do 

trabalho coato como principal recurso para a regeneração daqueles que não 

se enquadravam no regime produtivo vigente (Santos, 2009, p. 216).  

A concepção de discernimento era outro ponto relevante da legislação. Era a 

partir deste conceito que se poderia punir as crianças entre 9 e 14 anos de idade. Sendo 

um elemento subjetivo, causava enormes polêmicas entre os magistrados e os 

familiares dos “menores”. Retomaremos esse conceito mais adiante.      

Criticava-se o papel da justiça e da segurança, que não conseguiam agir de 

modo preventivo, limitando suas ações no campo da penalização, e exigia-se uma 

maior eficiência de suas instituições. Ângela Pinheiro resume bem a ótica em voga: 

Submissão os interesses do Estado; fortalecimento do povo brasileiro; 

preparação de mão de obra para servir aos ditames do desenvolvimento do 

Estado, de preferência sem causar-lhe problema, cumprindo com o seu papel 

de servir ao Estado, sem subverter a ordem estabelecida. Com esses ditames, 

uma exigência se impunha: disciplinar e controlar crianças e adolescentes 

para que se tornassem úteis à Nação [...]. (Pinheiro, 2006, p. 57).  

A vida urbana tornava ainda mais evidente o contraste entre a elite – 

protagonizada pelo homem moderno, industrial, capitalista – e o homem do povo – 

bruto e ignorante – que precisava ser lapidado. Instruir o povo, especialmente a 

criança, capacitando-a para o trabalho e mantendo-a sob vigilância e estrito controle, 
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seria a forma privilegiada de se atingir o progresso (Rizzini, 2000). Para Ângela 

Pinheiro, 

A escolarização e a profissionalização de crianças e adolescentes de classes 

populares – com horizontes limitados, voltadas para funções para as quais se 

exigia baixa qualificação – era uma prática por demais alvissareira para os 

objetivos perseguidos por higienistas e nacionalistas do início do século XX: 

formava-se uma mão de obra subalterna e submissa aos interesses do país e, 

ainda, evitava-se que, ociosos e despreparados para o trabalho, eles se 

voltassem para a consecução de atos delinquentes – em particular os 

adolescentes – habitantes das cidades, que, então, se expandiam rapidamente, 

contribuindo para a elevação dos índices de criminalidade (2006, p. 57).  

Novamente a vadiagem infantil aparece como problema central, ameaçando 

a estabilidade da ordem pública. A solução, fundada no trabalho, era dirigida a todos 

que “fogem da escola e das fabricas para se viciar nas ruas”. O chefe de polícia 

Antônio de Godoy, por exemplo, defendia em 1904 que  

A pena especifica da vagabundagem é incontestavelmente o trabalho coato. 

E é a pena especifica, porque realiza completamente as duas funções que lhe 

incumbem: tem eficácia intimidativa, porque o vagabundo prefere o trabalho 

à fome; tem poder regenerativo, porque submetido ao regime das colônias 

agrícolas ou das oficinas, os vagabundos corrigíveis aprendem a conhecer e 

a prezar as vantagens do trabalho voluntariamente aceito” (Citado por 

Santos, 2009, p. 222). 

O mesmo policial orientava seus subordinado a deter “os indivíduos de 

qualquer idade e sexo encontrados a pedir esmola, ou que fossem reconhecidamente 

vagabundos”, o que dava margem para inúmeras arbitrariedades.    
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A noção de desenvolvimento das elites, portanto, era cheia de paradoxos. 

Devia-se ter “um povo educado, mas não a aponto de ameaçar os detentores do poder; 

um povo trabalhador, porém sobre controle, sem consciência do valor de sua força de 

trabalho; um povo que acalentasse amor à sua pátria, mas que não almejasse governá-

la” (Rizzini, 2008, p. 86). A ociosidade era abominada, considerada como o ponto de 

partida para a criminalidade, de modo que a escolarização e a profissionalização 

adequavam-se à consecução de duplo propósito: controlar e disciplinar crianças e 

adolescentes pauperizados para contribuírem, de forma submissa e produtiva, com o 

fortalecimento da República, e evitar a delinqüência.  “Produzir para não delinquir”, 

na arguta composição de Ângela Pinheiro (Pinheiro, 2006, p. 58).  

A prática de oferecer algum tipo de ensino manual, prático ou 

profissionalizante para as crianças “necessitadas” ou “desvalidas” não consistia 

propriamente em uma novidade. A “inovação” do período está na tentativa de 

transformar tal perspectiva em uma política mais sólida, racional e de maior alcance. 

De acordo com Arantes (2009), grande parte dos estabelecimentos fundados a partir 

da segunda metade do século XIX para acolher menores tinha como propósito o ensino 

do “mínimo suficiente para a incorporação da criança nos postos mais baixos da 

hierarquia ocupacional” (p. 182), possibilitando um futuro correspondente ao seu 

suposto lugar social. O tipo de ensinamento oferecido nos asilos, orfanatos e demais 

casas de preservação ou recolhimento obedeciam, destarte, a uma subdivisão 

hierárquica entre os “atendidos” – se eram órfãos brancos ou “de cor”, filhos legítimos 

ou ilegítimos, válidos ou inválidos, inocentes ou viciosos, puras ou impuras, etc. – 

reproduzindo na instituição o rígido ordenamento social. Às meninas eram ensinados, 

em geral, além da formação religiosa, afazeres e “virtudes domésticas” (Recolhimento 

das Órfãs, fundado em 1740) como “lavagem, engomagem e trabalhos manuais” 
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(Asilo São Cornélio, fundado em 1900), de modo a preparar futuras “mães de famílias 

cristãs” (Asilo Nossa Sra. do Amparo, fundado em 1914) e “esposas de operários” 

(Orfanato Santo Antônio, fundado em 1905); ou, no caso de “meninas de cor”, se 

ensinava a “formação de empregadas domésticas e semelhantes” (Orfanato Santa 

Maria, fundado em 1872). Já para os meninos o aprendizado era voltado para oficinas 

de caráter prático, como de “carpinteiro, vassoureiro e ferreiro” (Casa de Preservação, 

fundada em 1907) ou o “ensino agrícola” (Asilo Agrícola Santa Isabel, fundado em 

1886).  

É interessante ressaltar a concordância entre os posicionamentos de políticos, 

médicos e criminólogos sobre a importância do trabalho e do combate à “vadiagem” 

entre os pobres, incluindo as crianças. Como vimos, a ociosidade era um vício que os 

mais influentes criminólogos, em alta desde o final do século XIX, destacavam como 

da maior gravidade.  

Evaristo de Moares (1900, citado por Rizzini, 2008), em seu livro “Creanças 

abandonadas e creanças criminosas” faz referência aos debates da criminologia para, 

em seguida, refletindo o pensamento reformador da época e a ideia de uma “nova 

justiça”, sugerir a ocupação e utilização da mão de obra infantil como prática 

beneficiadora da Nação: Porque não utilisam aqui essa enorme força productora que 

vai, a pouco, se perdendo, sendo conquistada pelo Crime e constituindo, assim, motivo 

de terror e de despezas mais ou menos inuteis? (Moraes, 1900, citado por Rizzini, 

2008, p. 77). 

O autor faz referência à criação de diversos patronatos em todo o mundo para 

a colocação de ex-colonos e ex-asilados, geralmente no trabalho agrícola. No Brasil,  

Patronatos desse tipo tiveram algum sucesso no início do século, atendendo 

aos interesses de fazendeiros que viram nos menores a oportunidade de suprir 
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o trabalho antes realizado por escravos. Posteriormente, ao final da década de 

1910, ressurgiu a discussão em torno deste tipo de instituição. Por motivos 

óbvios, os interesses escusos por trás da proposta de reeducação dos menores 

não foram admitidos. Contudo, é claramente perceptível na legislação, 

naqueles pontos em que trata da internação de menores nos estabelecimentos 

agrícolas (Rizzini, 2008, p. 82).  

Deve-se destacar a criação da Escola Correcional 15 de Novembro, em 1903, 

destinada a “gente desqualificada”, visando “dar educação física e moral aos menores 

abandonados e recolhidos por ordem das autoridades competentes”, assinalando uma 

“postura educativa e de encaminhamento e integração da criança no trabalho”; 

encaminhamento este também presente nos asilos e orfanatos nos quais “integrar pelo 

trabalho ou dominar pela repressão eram as estratégias dominantes” (Vicente Faleiros, 

2009, p. 43).  

De acordo com Londono (1991), as escolas correcionais surgiram nos Estados 

Unidos em 1825, idealizadas para atender menores delinquentes a partir de uma 

rigorosa disciplina e do trabalho físico como elemento reabilitador, educador e 

formador. Assim, nas colônias agrícolas e industriais, “eram colocadas as crianças para 

serem transformadas em cidadãos uteis à sociedade. A escola, a fábrica e a prisão 

misturavam-se num único espaço e numa mesma disciplina que regula toda a vida da 

criança em torno do trabalho regenerador” (p. 133).   

No Brasil, este tipo de instituição começou a aparecer no início do século XX. 

Ainda que espelhadas no modelo estadunidense, foram criadas sobretudo para “sanear 

os ambientes urbanos das inúmeras crianças que vagavam pelas ruas como vítimas do 

processo industrial e da modernização burguesa” (Menezes, 2009, p.250 ). Sobretudo 

no Rio de Janeiro, as escolas e colônias se mostravam cada vez mais necessárias, na 
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perspectiva da elite, para dar “vazão à grande massa de crianças desprotegidas de 

uma cidade cheia de analfabetos, onde o ensino e a educação são muito descuidados, 

onde a massa ignorante é muito densa e que conta com um milhão de habitantes” 

(Ataulpho de Paiva, 1916, citado por Irma Rizzini, 2009, p. 147). 

De acordo com o levantamento realizado por Menezes (2009), já na primeira 

década constavam, no Rio de Janeiro, três escolas para crianças e adolescentes em 

conflito com a lei, além da Escola de Aprendizes e Marinheiros. Em São Paulo, por 

força da lei 844 de 10 de outubro de 1902, dirigida para a criminalidade e vadiagem 

infantil e juvenil, foi criado o Instituto Disciplinar e a Colônia Correcional. Já no 

Recife, cidade portuária que contava com intenso comércio, foram três as experiências 

de escolas correcionais no início do século (seguindo-se até o período imediatamente 

posterior ao primeiro Código de Menores), todas concebidas no interior da Casa de 

Detenção, para onde eram recolhidos os “econômica e moralmente inadequados 

socialmente: prostitutas, loucos, mendigos, desordeiros, crianças e adolescentes 

abandonados” (Menezes, 2009, p. 251). O autor apresenta, ainda, um panorama 

detalhado do cotidiano da Escola Correcional recifense, incluindo tópicos que vão da 

alimentação ao ensino. Merece destaque, para os objetivos deste estudo, a percepção 

do trabalho como regenerador e da educação física higienista para a formação de 

sujeitos sadios, fortes e “aptos a cumprir as tarefas que lhes seriam endereçadas” 

(p.262). 

Tal “força moralizadora” do trabalho impunha-se, sobretudo, por meio da 

valorização do tempo dedicado aos diferentes ofícios, incutindo “no espirito dos 

sentenciados, bem como no dos jovens internos, a ideia de que só pelo trabalho se 

obtém proventos honestos”. Assim, parte do que era produzido e vendido era dirigida 

ao internos, por meio de deposito em caderneta de poupança, sendo a outra parte 
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endereçada ao Estado. As atividades profissionais incluíam, entre outras, oficinas de 

sapataria, marcenaria, carpintaria, alfaiataria, encadernação, empalhamento e música 

(para aqueles que demonstravam “vocação”, servindo, assim como as demais, para 

angariamento de fundos através de apresentações públicas), e eram administradas sob 

um rígido padrão disciplinar militar.  

Mais uma vez chama atenção o fato de que, na Escola, as atividades laborais 

eram exercidas juntamente com os adultos presos, fato sujeito a fortes críticas mas que, 

todavia, permaneceu por todo o período de funcionamento da mesma, ou seja, até 

1929.   Em alguns casos, como no serviço de marcenaria, o trabalho era realizado em 

parceria, o que levou Gregório Bezerra a denunciar a “promiscuidade” da convivência 

entre meninos e presos comuns. 

Quanto à educação física, inspirada na ginástica sueca (que incluíam 

abordagens médicas ou ortopédicas, estéticas e militares), as atividades visavam um 

projeto de assepsia social: “a ideia central era a disseminação de padrões de conduta, 

forjados pelas elites dirigentes, para serem repassados para todas as outras classes 

sociais (...) na busca de uma sociedade livre das doenças infecciosas e dos vícios 

deteriorados da saúde e do caráter do homem do povo” (Guirandelli, citado por 

Menezes, p. 262).  

Uma leitura da conjuntura econômica e política permite clarificar, portanto, 

que o desenvolvimento do modo de produção capitalista levou à criação de legislações 

que impunham o trabalho como moral civilizadora e a criminalização da ociosidade 

para adultos e crianças. Nas palavras de Franco Vaz, ecoando o discurso do então 

presidente da República de 1902 a 1906, Rodrigo Alves, “numa cidade moderna e 

saneada era preciso também uma população expurgada de seus piores elementos (...) 

era urgente e indispensável reprimir a vagabundagem, o vicio e o crime”, o que foi 
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realizado por meio de legislações e instituições especificas, mantendo-se a formula dos 

recolhimentos. Como explicado anteriormente, a ampliação de tal perspectiva em 

nosso país se deu, sobretudo, a partir das primeiras décadas do século XX. Já nos países 

capitalistas avançados ela ocorreu no contexto do forte desenvolvimento industrial. Na 

Inglaterra, berço da revolução industrial, pode-se citar o exemplo da English 

Philanthropic Society – estabelecida em 1788 para recolher crianças abandonadas e 

delinquentes – que caracterizava a “indolência” como a raiz de todo o mal e a 

“ociosidade” como “uma estrada que inexoravelmente conduzia à criminalidade” 

(Rizzini, 2008, p. 56).  

O combate a um estilo de “vida vagabunda” também deveria ser identificado 

como um ato de insubordinação, pois o indivíduo, embora apto, recusava-se a 

trabalhar, o que em outras palavras significava uma recusa em servir à sua pátria. No 

caso das crianças, o uso indiscriminado da mão de obra infantil foi alvo de algumas 

críticas e projetos de lei que procuraram regularizar e regulamentar tal situação 

(limitando horas de serviço e a idade mínima do trabalhador, dentre outras medidas). 

No entanto, contando com a omissão e a complacência do Estado quanto à exploração 

do trabalho infantil, os empregadores ainda puderam utilizar-se desta barata força por 

muitos anos. Em 1920, por exemplo, os liberais defendiam a liberdade de contrato e a 

não intervenção do Estado na proteção do trabalho infantil já que “não se pode 

suprimir a ordem orgânica, a família na qual estão as crianças que representam a 

garantia de aposentadoria dos pais” (Pennafiel, Documentos Parlamentares de 

legislação Social, 1919/1920, citado por Vicente Faleiros, 2009, p. 40). Quanto aos 

empresários, de uma forma geral, pode-se afirmar que defenderam o trabalho precoce, 

manifestando-se claramente contra a definição da idade mínima para os 14 anos, uma 
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proibição que perturbaria a vida fabril ainda incipiente (Vicente Faleiros, 2009). Vale 

ilustrar tais posicionamentos na fala de Jorge Street reproduzida por Vicente Faleiros: 

Jorge Street, dirigente do Centro Industrial, reafirmando a estratégia de 

inserção da criança no trabalho precoce, assinala que tem nas fábricas que 

dirige cerca de 300 crianças, “todas trabalham 10 horas, como os adultos”, 

argumenta que são os pais que aí desejam seus filhos, alegando que lhes dá 

trabalhos leves, considerando justo que se regulamente o trabalho infantil, 

mas “as medidas não podem ser exageradas” e não deve pintar os industriais 

como carrascos. Diz ainda: “se a futura lei reduzir o trabalho pela metade 

também assim reduziremos o salário” e que “a oficina, com seus 

inconvenientes, é preferível à rua com todos os seus perigos”, propondo a 

permissão do trabalho a partir dos 11 anos, considerando “exagero 

pernicioso” a proibição do trabalho até os 14 anos (Vicente Faleiros, 2009, p. 

45 – 46).  

Assim, a mão de obra infantil foi utilizada de forma abundante: em 1919, 

segundo dados de Esmeralda Moura (2009), a participação do menor na indústria têxtil 

de São Paulo chega a 37% no Estado e 40% na capital. Indústrias de confecções, 

alimentícias, de produtos químicos e de metalurgia também empregavam esses 

“pequenos operários e operarias”. O caso dos aprendizes também ilustra bem o uso 

indiscriminado da infância e da adolescência como mão de obra: em nome da 

oportunidade e de adquirirem habilidades profissionais, os aprendizes não recebiam 

salários e passaram a representar a categoria mais explorada entre os trabalhadores.   

Essa condição, aliada aos frequentes acidentes de trabalho, motivou a criação 

do Comitê Popular de Agitação contra a Exploração de Menores nas Fabricas, em 

1917. O movimento, de tendência anarquista, dialogava com os pais sobre a 
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importância da luta por melhores condições laborais (aumento dos salários, 

remuneração equivalente para homens e mulheres, direitos em casos de acidentes, etc.) 

a fim de que não precisassem recorrer aos filhos para sobreviver.  Entre as 

reivindicações da greve geral de junho, estavam a idade mínima de 14 anos para a 

admissão nas fabricas e a proibição do trabalho noturno para os menores de 18 anos.  

Mas não só os empresários e industriais se mostraram favoráveis às 

estratégias de moralização pelo trabalho. Também o governo criou institutos especiais, 

como as já citadas Escolas de Aprendizes e Artífices do Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio. Em 1910 já haviam sido instaladas dezenove escolas deste tipo 

em todo o país.  

Neste contexto também se propagou no Brasil o debate sobre a necessidade 

de escolas e classes especiais para crianças anormais, esterilização ou “cirurgia de 

comportamento” para os que possuíam “personalidade psicopática” ou eram 

considerados incapazes de procriar crianças sadias ou de facultar-lhes um ambiente 

salubre de desenvolvimento. Preconizava-se a formação de um novo homem moral, 

psico e biologicamente aperfeiçoado e oposto ao “degenerado” da condição de 

miséria. Muitas ações foram idealizadas tendo em vista o controle e a “eliminação 

seletiva” das “escórias humanas”: “os incapazes, os doentes e os anormais de várias 

ordens” que se “acumulam de modo assombroso nas prisões, nas penitenciárias, nos 

manicômios e nos bairros da miséria” (Renato Kehl, citado por Ribeiro, 2003, p. 74).  

Com relação ao primeiro caso citado acima, o de “crianças anormais”, Milena 

de Souza (2011), através do resgate dos Archivos Brasileiros de Hygiene Mental 

(ABHM) publicados entre as décadas de 1920 e 1940, aponta que, de forma geral, o 

ensino voltado para as crianças consideradas doentes mentais era restrito à aquisição 

de hábitos higiênicos e de algumas regras sociais e, de acordo com seu grau de 
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comprometimento, à preparação para a execução de atividades laborais simples. Para 

a autora, 

A análise do atendimento escolar oferecido ao deficiente mental nas 

primeiras décadas do século XX, segundo o ideário higienista, revela-nos 

que a defesa da educação dos indivíduos com deficiência mental era feita 

em nome da ‘ordem e do progresso’, pois evitaria a proliferação de 

criminosos e desajustados de toda espécie, ao mesmo tempo em que 

implicaria a economia de recursos públicos e dos bolsos dos particulares, 

diminuindo gastos com a manutenção de manicômios, asilos e 

penitenciárias (p. 170). 

No que toca ao tema desta tese, Rizzini (2008) destaca duas noções que, em 

nossa interpretação, articulam criminologia, política criminal e atenção dirigida a 

infância, e que estão especialmente identificadas com as classificações pressupostas 

para as diferenciações descritas acima (deficientes, loucos, desajustados, criminosos 

etc). A primeira diz respeito à noção de discernimento, a segunda refere-se à 

identificação de traços patológicos.  

No primeiro caso, afirma a autora que a noção de discernimento foi sustentada 

na prática jurídica durante séculos, uma vez que a pena era aplicada aos indivíduos de 

acordo com o seu grau de consciência em relação ao crime cometido. Isso levou o 

campo a discutir os parâmetros de discernimento especialmente entre menores e 

loucos. Em diferentes períodos históricos foram fixadas determinadas faixas etárias 

para a aplicação da noção de discernimento. No Brasil, a primeira lei penal do Império, 

o Código Criminal de 1830, ainda influenciado pelas Ordenações Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas vigentes durante o período colonial, estabelecia que seriam 

punidos menores entre 9 e 14 anos que tivessem a faculdade de juízo sobre seus atos. 
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Ao longo do século XIX, no entanto, o conceito de discernimento foi sistematicamente 

questionado no meio jurídico, sendo extinto com o Código de Menores de 1927 que 

estabelecia critérios fixos de idade para os tipos de responsabilização e punição. 

Formalmente extinto, mas não na prática, até hoje se recupera seu sentido como 

argumento em prol da redução da maioridade penal.   

A outra tendência foi a de se detectar na infância alguns traços descritos como 

a origem de determinadas inclinações e patologias observadas na fase adulta: “a ideia 

de um determinismo entre a infância e a fase adulta no ciclo de vida do indivíduo, tão 

relacionada às teorias biológicas do século XIX, foi amplamente utilizada pela 

medicina, pela psicologia e pela psiquiatria e seguida, em outros moldes, pela 

psicanálise” (Rizzini, 2008, p. 85). Juntas, as duas noções serviram como pressupostos 

básicos que fizeram da infância um objeto específico de estudo para a criminologia e 

o campo psi.  

Com relação à legislação, os debates em voga propiciaram a possibilidade e, 

mais do que isso, a necessidade de organização de um código específico para a 

infância, em grande medida já existente em normas e regulamentos locais. A ideia de 

“salvar a criança” – vigiar sua formação e civilizá-la – para salvar a nação ganhou cada 

vez mais força e relevância nos meios políticos, e em 1920 ganha uma agenda mais 

sistemática com a realização do 1º Congresso Brasileiro de Proteção à Infância. Era 

necessário um código que norteasse as ações de combate ao abandono moral, 

impedindo que crianças já propensas ao crime devido a sua natureza inferior, se 

tornassem delinquentes profissionais.  

Para Vicente Faleiros (2009), ainda que considerando a grande movimentação 

em torno de uma nova legislação, os projetos para a infância durante os primeiros 20 

anos do século passado não foram implementados como uma política geral, existindo 
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apenas iniciativas pontuais para a criação de escolas, asilos, liceus, etc., sem 

enfrentamento real dos problemas de mortalidade infantil e do abandono.  

As discussões sobre a prática de internação dos menores por parte de 

autoridades jurídicas e policiais tornaram-se cada vez mais intensas. Sobre a natureza 

destes debates afirma Rizzini que (2000, p.20) 

É quase impossível distinguir a origem – se policial, se jurídica – dos 

discursos e leis deste período. A autoria era provavelmente conjunta, 

refletindo-se em decretos e na criação de estabelecimentos que iam numa 

mesma direção: recolher menores, de acordo com uma cuidadosa 

classificação, visando a prevenção (escolas premunitórias ou de prevenção 

para os menores moralmente abandonados) e a regeneração (escolas de 

reforma e “colônias correcionaes” para delinquentes, separando-os de 

acordo com a idade, sexo e tipo de crime cometido / se absolvidos ou 

condenados).  

Em 1908, um decreto intitulado “Dos casos de internação” estabelecia o 

confinamento em colônias correcionais para menores, “vadios, mendigos validos, 

capoeiras e desordeiros” (art. 51). Em 1912, outro projeto de lei, desta feita de autoria 

de João Chaves, segue a linha de uma legislação especial para a infância “abandonada 

e criminosa”. Propõe o projeto que devem ser de responsabilidade da União e dos 

Estados, “para o effeito de serem submettidos a conveniente regimen hospitalar ou 

educativo, os menores de um ou outro sexo: a) materialmente abandonados; b) 

moralmente abandonados; c) mendigos e vagabundos; d) que tiverem delinquido” 

(Art. 1).  

Na visão de Rizzini (2000), o projeto de João Chaves é inovador ao propor 

um maior afastamento da área penal, reforçando a indicação de tribunais e juízes 
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especiais para lidar com menores (“os menores até a idade de 16 annos acusados de 

qualquer infracção – delicto ou contravenção – não serão objeto de procedimento 

penal. Da mesma sorte os mendigos e vagabundos até a edade de 18 annos”), mas 

simultaneamente impõe maior vigilância sobre a vida da criança e de sua família.   

As tentativas de uma atenção diferenciada para a população infanto-juvenil, 

no entanto, não significaram uma menor influência da política criminal na reflexão 

sobre o tema, na formulação das leis e nas práticas de atendimento. As teorias da 

criminologia e os ideais concretos que sustentavam as legislações penais para os 

adultos continuaram a entusiasmar os legisladores e estudiosos da infância. O 

Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, por exemplo, realizado em 1916, contou 

com a presença maciça de chefes de polícia, generais, médicos e membros da 

Sociedade de Criminologia.  

Nos anos seguintes ao projeto de João Chaves, uma sequência de medidas e 

eventos caminhou no sentido do que foi chamado de “organização geral da assistência” 

aos menores, sendo a tão discutida capacitação de mão de obra infanto-juvenil uma 

prioridade. Data desta época a reformulação dos “patronatos agrícolas para educação 

de menores desvalidos” através do decreto 13.706, que previa que as referidas 

instituições  

São, exclusivamente, destinados ás classes pobres, e visam a educação moral, 

civica, physica e profissional de menores desvalidos, e daquelles que, por 

insuficiencia da capacidade de educação na familia, forem postos, por quem 

de direito, á disposição do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio. 

(Capítulo I, artigo 1°).  
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Sob o argumento de se garantir a proteção da infância contra o abandono 

moral, a família em condição de pobreza e desemprego55 passa a ser literalmente 

taxada de “infratora” – ser pobre é ser potencialmente perigoso –, uma vez que sem a 

prática edificante do trabalho poderiam os responsáveis ser acusados de cometerem o 

crime de desencaminhar os filhos, podendo, inclusive, perder a tutela de suas crianças 

para o poder público. A partir daí caberia ao Estado a missão de transformar os 

menores em elementos úteis para a nação.  

Os anos 1920 são determinantes na consolidação da política sobre a criança. 

As medidas propostas buscavam sobretudo um intenso controle e vigilância sobre a 

população nas ruas por meio de intervenção policial: “arquitetou-se um intrincado 

sistema de proteção e assistência através do qual qualquer criança, por sua simples 

condição de pobreza, estava sujeita a ser enquadrada no raio de ação da Justiça e da 

Assistência” (Rizzini, 2000, p. 42). A lógica punitiva e o controle eram defendidos por 

Mello Mattos, talvez a mais importante autoridade sobre o assunto, que afirmava ser 

“um sonho irrealizável o ideal de reformar delinquentes em escolas de portas abertas 

e sem castigos corporais” (Citado por Irma Rizzini, 2009, p. 255). 

Deste modo, em 1921, assinava-se a lei que autorizava o governo a organizar 

o Serviço de Assistência e Proteção à Infância Abandonada e Delinquente56; em 1923,  

o decreto n. 16.272 “aprova o regulamento da assistência e proteção aos menores 

                                                           
55 Como vimos no item anterior, muitos “vagabundos” e “vadios” presos eram, em realidade, 
trabalhadores desempregados que moravam em aglomerados urbanos incapazes de absorver toda a mão 
de obra disponível. Além disso, os trabalhos e serviços disponíveis ofereciam, em grande medida, 
contratos temporários e precarizados. A formação de um exército de reserva nos centros urbanos, 
especialmente na capital Rio de Janeiro, barateou o custo da força de trabalho e provocou uma situação 
competitiva entre os membros da classe trabalhadora, especialmente entre imigrantes e brasileiros 
pobres, com uma clara preferência por parte dos membros da classe dominante pelos primeiros.  
56 A implementação desse serviço levou à ampliação da Escola 15 de Novembro, visando a sua “modesta 
educação literária e completa educação profissional” (Lei Orçamentaria Federal, n. 4242, de 5/1/1921), 
e na fundação de duas novas instituições para menores.  
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abandonados e delinquentes”, e  a figura do Juiz de Menores – centralizador do 

atendimento oficial do menor e de sua internação nas poucas instituições oficiais 

existentes - é incluída na administração da justiça do Distrito Federal, sendo Mello 

Mattos o primeiro a assumir o cargo em toda América Latina57; no ano seguinte, 

institui-se a Inspetoria de Higiene Infantil, integrado ao Departamento Nacional de 

Saúde Pública, e aprova-se o regulamento do Conselho de Assistência e Proteção dos 

Menores. Finalmente, em 1927 promulgava-se o minucioso Código de Menores 

(decreto n. 17.943-A), classificando as crianças e os adolescentes em: 

a) Expostos: infantes até sete anos encontrados em estado de abandono 

(art. 14); 

b) Abandonados: a lista para a situação de abandono é bastante 

minuciosa. Resumidamente, considerou-se abandonado o menor de 18 anos que 

estivesse sem habitação certa – ainda que por situação eventual; sem meios de 

subsistência – inclusive pela condição de pobreza; que possuísse família ou 

responsável – tutor ou encarregado da guarda – impossibilitado, incapaz de cumprir 

seus deveres ou “entregue a prática de atos contrários a moral e aos bons costumes”; 

que se encontrasse em “estado habitual de vadiagem”, mendicidade ou libertinagem, 

frequentando locais de “moralidade duvidosa” ou praticando atos da mesma natureza; 

vítimas de maus tratos ou privados dos cuidados de saúde e higiene (art. 26); 

                                                           
57 O Juízo nasceu após duas décadas de discussões sobre o papel do Estado na assistência aos “infelizes”, 
de criticas à falta de intervenção consistente e de cobranças por uma atuação direta e “desassombrada” 
do Estado, com base na “centralização e uniformização dos serviços em um órgão bem definido e bem 
normalizado da vida Governamental” (Ataulpho de Paiva, 1907, apud Irma Rizzini, 2009, p. 246).  Em 
entrevista ao jornal A Noite, concedida no mesmo ano de sua nomeação, Mello Mattos definiria que a 
“a obra do juiz é toda feita de proteção, vigilância, preservação, prevenção ou regeneração.” E 
complementa: “a autoridade que lhe é investida apresenta um caráter tutelar, e sua ação é, sobretudo, 
preventiva” (in Irma Rizzini, 2009, p. 245). Em que pese tal defesa a atuação do Juizo de Menores se 
restringiu com frequência às ações de tipo repressivo ou punitivo, como veremos logo a seguir.  
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c) Vadios: menores que vivem com pais ou responsáveis, mas “se 

mostram refratários a receber instrução ou entregar-se a trabalho sério e útil, 

vagando habitualmente pelas ruas e logradouros públicos”; ou que tenham deixado a 

casa dos responsáveis sem “causa legítima”, passando a prover sua subsistência por 

meio de “recursos de ocupação imoral ou proibida” (art. 28); 

d) Mendigos: “menores que habitualmente pedem esmola para si ou para 

outrem, ainda que este seja seu pai ou sua mãe, ou pedem donativo sob pretexto de 

venda ou oferecimento de objetos” (art. 29); 

e) Libertinos: “os menores que habitualmente: a) na via publica 

perseguem ou convidam companheiros ou transeuntes para a prática de atos 

obscenos; b) se entregam á prostituição em seu próprio domicilio ou vivem em casa 

de prostituta, ou frequentam casa de tolerância, para praticar atos obscenos; c) forem 

encontrados em qualquer casa, ou lugar não destinado á prostituição, praticando atos 

obscenos com outrem; d) vivem da prostituição de outrem” (art. 30); e, por fim; 

f) Delinquentes: autor ou cúmplice de fato qualificado como crime ou 

contravenção (capítulo VII). 

Considerando estas classificações e o tipo de medida dirigido para cada uma 

das situações, pode-se supor que os menores tidos como expostos ou abandonados são 

percebidos como vitimizados, cabendo-lhes medidas de cunho predominantemente 

assistencial; enquanto que aqueles considerados como delinquentes e vadios habituais 

são culpabilizados por esta situação, recebendo intervenções de natureza mais 

repressiva e/ou punitiva. Em todo caso, as ações de vigilância sobre qualquer “tipo” 

de “menor” e sua respectiva família são previstas ao longo de todo texto e a relação 

entre vitimização e culpabilização (criminalização), na pratica, foram mais suaves do 

que em na letra original do Código.  
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Apesar de ter conseguido forjar uma ampla legislação que classificou 

pormenorizadamente a infância e regulamentou as intervenções dirigidas para tal 

público, o investimento em equipamentos e instituições públicas para levar à cabo as 

normas ficou bem aquém do esperado pelos reformadores da Velha República. Na 

visão de Vicente Faleiros (2009) este período se distinguiu pela omissão, repressão e 

paternalismo com relação à política para a infância pobre, características estas 

decorrentes não só de uma visão liberal-conservadora, mas da correlação de forças 

com hegemonia de um bloco bem delimitado, oligárquico exportador. De fato, como 

vimos, durante boa parte da República Velha foram frequentes as críticas de políticos 

e “intelectuais” sobre a ausência ou omissão do Estado em resolver o “problema do 

menor” abandonado  ou delinquente. Manoel Vitorino, Franco Vaz, Moncorvo Filho, 

Lemos Britto e Ruy Barbosa são apenas alguns exemplos de homens influentes que 

reivindicaram maior e mais eficiente intervenção estatal, seja no sentido de sanar as 

carências seja no recrudescimento das práticas repressivas aos menores considerados 

criminosos.  

Em conclusão, afirma Faleiros sobre o Código de 1927: “a intervenção do 

Estado não se realiza como uma forma de universalização de direitos, mas de 

categorização e de exclusão, sem modificar a estratégia de manutenção da criança no 

trabalho, sem deixar de lado a articulação com o setor privado e sem se combater o 

clientelismo e o autoritarismo” (p. 49). 

Um ano após a promulgação do Código de Menores, Mello Mattos, autor da 

lei, viria a público defender seus termos através do artigo “Os menores delinquentes e 

o novo projecto do Código Penal”, publicado na Revista de Jurisprudência Brasileira, 

no qual apresentava um histórico dos posicionamentos de juristas, sociólogos e 

médicos com relação à criminalidade dos menores desde a segunda metade do século 



186 

 

XIX. O juiz percebia a legislação de 1927 como um grande avanço do movimento 

humanitário e social uma vez que, em sua percepção, as medidas de segurança e 

proteção para os “menores delinquentes” foram destituídas “de todo caracter penal, 

revestidas de caracter tutelar, educativo e disciplinar” (citado por Rizzini, 2000, p. 

43).  

A proposição da legislação concernente aos menores, no entanto, já poderia 

sofrer alterações com o novo projeto do Código Penal que, ainda de acordo com o 

jurista, tentaria restabelecer a pena de prisão para os “delinquentes de 14 a 18 annos”. 

Nos anos seguintes, a tônica dos debates e das leis irá refletir o clima de preocupação 

e medo diante do apelo sempre atualizado do aumento e da precocidade da 

“criminalidade infantil”. 

O texto do código também foi alvo de críticas severas por muitos industriais 

interessados em continuar utilizando a mão de obra infantil. Seus argumentos em 

defesa do trabalho precoce continuavam a girar em torno da “prevenção” da 

vagabundagem ou criminalidade e da formação / educação de adolescentes para e por 

meio do trabalho. A pressão para vencer a barreira de sua proibição para os menores 

de 14 anos modifica as normas sobre o trabalho infantil e em 1932 passa-se a permitir 

o trabalho a partir dos 12 anos, com algumas restrições. No entanto tal modificação 

dura pouco, e já em 1934, com a nova constituição, a idade mínima volta a ser fixada 

nos 14 anos.   

Com a chegada dos anos 1930 muitos modelos de matriz evolucionista 

começam a ser questionados por pesquisadores e políticos. Tidos como subjetivos e 

antiquados, muitas das obras que fizeram enorme sucesso nas décadas anteriores vão 

sendo pouco a pouco abandonadas. Entram em vigor novas demandas políticas e, com 

isso, toda uma forma de se conceber o direito.   
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No contexto do governo de Getúlio Vargas, lê-se na Constituição Federal de 

1937 uma caracterização de cunho social da infância:  

A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais 

por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-

lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento 

de suas faculdades. O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da 

juventude importará falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, 

e cria ao Estado o dever de provê-las de conforto e dos cuidados 

indispensáveis à sua preservação física e moral. Aos pais miseráveis assiste 

o direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para subsistência e 

educação da sua prole. (CF de 1937, artigo 127).  

No período, a família do trabalhador será o centro da ação assistencial e legal 

que se desenvolve, por meio de medidas de abrangência federal, em torno da legislação 

previdenciária e organização do sistema de pensões e aposentadorias e de consolidação 

das leis trabalhistas, “refletindo a intenção de combater os problemas mais 

proeminentes de miséria que atingiam a população. [...] O foco será, portanto, o 

fortalecimento da assistência social para aqueles segmentos que apresentavam um 

‘desajustamento social’, através de novas técnicas fornecidas pelo Serviço Social” 

(Rizzini, 2000, p. 45).  

No entanto, concretamente, aos menores abandonados e delinquentes a 

internação continuava a ser o recurso disponível, embora reconhecidamente não o mais 

indicado. A demanda por internação cresceu, e manteve-se permanentemente superior 

à lotação dos estabelecimentos, mesmo com a sua ampliação através de instituições 

particulares, em parceria com os governos.  
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No Rio de Janeiro, nos anos de 1937 (ano de criação da Delegacia Especial 

de Menores Abandonados) e 1938, tramitaram 4.546 pedidos de internação pelo Juízo, 

quando a lotação máxima disponível consistia em 2.630 vagas. O problema era ainda 

agravado pela insistente política de recolhimento dos menores que encontravam-se em 

situação de moradia de rua pela polícia, enquadrados nas amplas categorias do Código.  

Nestes casos, os menores eram abrigados pela própria polícia até que fossem enviados 

para os locais adequados.  

Em 1938, somente na cidade do Rio de Janeiro, o déficit de vagas na rede de 

assistência já alcançava a cifra 30 mil menores em “estado de abandono material e 

moral”. Em 1939, para citar outro exemplo, o Juiz de Menores Saboia Lima internou 

300 adolescentes que foram recolhidos em delegacias por utilizarem o espaço público 

para atividades consideradas inadequadas. A denominação de “depósito de menores”, 

devido à superlotação, era frequentemente utilizada nos meios de comunicação e nos 

relatórios sobre as instituições oficiais. Em fiscalização realizada por Saul de Gusmão 

em 54 estabelecimentos, no ano de 1940, apenas 18 foram considerados “bem 

organizados e orientados”. Também haviam queixas de maus tratos, alimentação 

inadequada ou insuficiente e espancamentos realizados pelos próprios funcionários.  

Nessas condições, os motins e rebeliões significavam uma estratégia de resistência, 

sucedida de forte repressão. Foi o caso dos alunos da escola João Luis Alves que, após 

um motim em 1941 que deixou o pavilhão “inabitável”, foram transferidos para a Casa 

de Correção e, posteriormente, para a Colônia Agrícola Candido Mendes, na Ilha 

Grande.  

Assim, embora o “problema da criança” fosse entendido como um “problema 

da família”, o qual, por sua vez, era um “problema social”, a opção por reprimir a 

vadiagem e a ociosidade prevalecia ao ponto de serem os juízes acusados de limitarem 
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sua intervenção à internação.  Em conferência realizada na Academia Brasileira de 

Letras a convite da Liga de Defesa Nacional sobre a “Criança e o Comunismo”, em 

1937, Saboia Lima realizava uma síntese das necessidades apontadas e defendidas pela 

elite do período. Tendo se referenciado no discurso feito por Getúlio Vargas cinco anos 

antes, em pronunciamento que ficou conhecido como Mensagem de Natal, o Juiz 

defendia a utilização de critérios confiáveis no atendimento à infância, a aliança entre 

os setores público e privado para o seu atendimento, a defesa da nacionalidade por 

meio dessas instituições, a diminuição da mortalidade infantil e a formação de uma 

infância mais sadia e preparada para o mercado.  

Saboia Lima afirmava ainda que  

(...) nenhuma obra patriótica, intimamente ligada ao aperfeiçoamento da 

raça e ao progresso do país, excede a esta [assistência aos menores], devendo 

constituir, por isso, preocupação verdadeiramente nacional”, e procurou 

repassar dados alarmantes sobre a condição da infância no Brasil: “o índice 

de mortalidade infantil é, na própria capital da Republica, só comparável ao 

das grandes cidades tropicais da África e da Ásia e no resto do país as cifras 

são desoladoras” (Lima, 1937, citado por Irma Rizzini, p. 247).  

Numa frase: “proteger a criança é valorizar a raça!” (Lima, 1939, p. 503, 

citado por Irma Rizzini, 2009, p. 248).  

Em 1934 o médico Arthur Ramos, nomeado chefe do Serviço de Higiene 

Mental e Ortofrenia do Rio de Janeiro pelo então secretário de educação Anísio 

Teixeira, dá início a uma série de clínicas destinadas à avaliação da infância nas escolas 

primárias: clínicas ortofrênicas, de hábitos, de higiene mental (Correa, 2009).  

Outras pesquisas que atentam aos posicionamentos de especialistas com 

relação aos diagnósticos relativos ao menor e às recomendações de tratamento. Em 
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1936, uma “estudiosa” identificava as causas da existência de “abandonados, 

delinquentes e anormais”, à desorganização familiar, ao desemprego (levando à 

decadência, à pobreza e à indigência); à reclusão dos pais em hospitais, cadeias 

públicas ou manicômios; à falta de idoneidade moral, além de outras “degenerações” 

ligadas à natureza das ocupações, às influências étnicas e à imigração desordenada. 

Acompanhando as tendências e correntes em voga à sua época, propunha a seguinte 

solução para o problema do “menor”: 

A racionalização da intervenção judiciária de modo a oferecer assistência e 

amparo aos menores com finalidades profiláticas quanto ao crime, à loucura, 

à prostituição, e à anormalidade em geral. Com vistas ao tratamento 

adequado, sugeria uma classificação dos “menores” e consequente 

confinamento nos seguintes termos: (a) para os idiotas e imbecis profundos, 

os asilos privados; (b) para os indisciplinados, delinquentes, tarados, 

pervertidos e perversos, os reformatórios; (c) para os surdos, míopes e cegos, 

escolas especiais; (d) para os débeis, colônias agrícolas com orientação 

profissional; (e) para os tuberculosos, pré-tuberculosos, sifilíticos e cardíacos, 

sanatórios ou hospitais adequados; (f) para os extraviados sexuais, colônias 

de trabalho; (g) retardados e anormais de boa índole, aproveitamento em 

emprego adequado (Adorno, 1993, p. 182). 

Arantes (2009, p. 191 – 192) também transcreveu parte da publicação 

“Serviço Social – Documento Histórico”, trabalho pioneiro no Rio de Janeiro dos anos 

1930, no qual a autora apresenta os exames realizados nas crianças institucionalizadas: 

Resultado dos exames do Laboratório de Biologia Infantil: 

Exame psiquiátrico: Caráter instável  

Psicológico: Subnormal 
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Neurológico: Superemotiva 

Clínico: Nada de anormal para o lado do aparelho genital 

Psicotécnico: Aproveitável: 4º ano primário 

Ginecológico: Virgo intato, sem sinais de violência 

Bacteriológico: negativo para gonococos no material colhido no fundo da 

vagina 

O apelo para a utilização de “critérios científicos” no atendimento da infância 

encontrou uma resposta mais concreta via portaria do então Juiz de Menores Burle de 

Figueiredo, com autorização do Ministério da Justiça. O juiz determinava que os 

serviços de observação, exame e investigação do menor, até então de responsabilidade 

do próprio Juízo, passariam a ser realizados por órgão especifico, o Laboratório de 

Biologia Infantil, destinado a “fornecer as bases cientificas para o tratamento médico-

pedagógico da infância abandonada e delinquente”. Com variações locais – em São 

Paulo, por exemplo, o laboratório era identificado no Instituto de Pesquisas Juvenis – 

o serviço deveria abarcar “exames de ordem física, mental e social com o objetivo de 

investigar as causas que levam a criança ao vicio e ao crime, apurando a influência 

do meio e das taras hereditárias”.   

Idealizado em 1935 e começando a operar, de fato, em 1936, o Laboratório 

foi marcado por diferentes fases. Inicialmente, priorizou a identificação e classificação 

dos abandonados e delinquentes através de práticas médico-legais; posteriormente, o 

papel dos exames psicológicos e pedagógicos foram conquistando maior espaço e 

relevância (Silva, 2011).  

O fundador do primeiro Laboratório, sediado no Instituto de Identificação do 

Rio de Janeiro e “destinado a realizar o estudo completo, sob o ponto de vista médico 

e antropológico, dos menores abandonados e delinquentes, especialmente com o fim 
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de apurar as causas físicas e mentais da criminalidade infantil no Brasil”, foi o 

professor Leonídio Ribeiro. Suas referenciais são particularmente reveladoras da 

influência da criminologia na compreensão da criança e sua (potencial) relação com o 

crime:  professor na Faculdade de Medicina e na Faculdade de direito (RJ), fundador 

do Laboratório de Antropologia Criminal e ganhador do Prêmio Lombroso em 1933. 

Leonídio Ribeiro participou, em 1937, do Primeiro Congresso de Psiquiatria Infantil 

realizado em Paris. Em seu retorno, repassou suas impressões aos estudantes no Brasil: 

A primeira e principal conclusão foi a que existe uma ciência nova, que os 

alemães chamam Pedagogia terapêutica e os italianos Medicina pedagógica, 

destinada especialmente ao estudo das crianças difíceis e anormais, com o 

auxílio da qual será possível realizar a obra benemérita de profilaxia, não só 

das doenças mentais, como também do próprio crime. (...) nessa campanha, 

em que estamos empenhados em favor da criança, é opinião unânime que a 

medicina e os médicos terão papel preponderante e eficiente. (...) A 

observação médica dos criminosos de todas as idades precisa ser, pois, 

sistemática e completa, antes e depois do crime, não só em institutos 

adequados ao rigoroso diagnostico, mas também em anexos psiquiátricos, 

não apenas para o seu tratamento, mas ainda, e principalmente, a fim de ser 

possível o estudo das causas da criminalidade. As grandes linhas de 

reabilitação das crianças deformadas das crianças deformadas, física ou 

moralmente, devem ser, pois, traçadas dentro do quadro da medicina e da 

pedagogia. (Archivos de Medicina Legal e Identificação, 1938, citado por 

Correa, 2009, p. 82 - 83).  
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Em outro documento, Mariza Correa resgata o posicionamento de Leonidio 

Ribeiro em 1938 que, coadunando com o posicionamento descrito acima e se 

referenciando em Di Tullio, afirmava que  

Na criança de um ano é, as vezes, possível já reconhecer o futuro criminoso. 

É na primeira infância, ou na puberdade, que se revelam as primeiras 

tendências para as atitudes anti-sociais, que se concretizam e se agravam, 

progressivamente, sob a influência geral do meio ambiente. Existem, na 

criança, os chamados ‘sinais de alarme’ de tais predisposições e tendências 

ao crime, sinais que podem ser de natureza morfológica, funcional ou 

psíquica. Especialmente sobre esses últimos é que devem estar vigilantes 

todas as mães, sabido que as crianças perversas, rebeldes, violentas, 

impulsivas, indiferentes e desatentas são principalmente as que precisam 

receber cuidados especiais para não se tornarem, afinal, elementos perigosos 

para a sociedade (2009, p. 86).   

 Órgãos federais, estaduais e municipais – como o SAM, os juizados de 

menores e secretarias de promoção do menor – também são criados ou expandidos, e 

passam a expor suas “teorias, estudos, inquéritos estatísticos e análises de experiências 

através de seus instrumentos de divulgação institucional”, nos quais “os menores que 

passavam pelas mãos da justiça e da assistência eram esquadrinhados, classificados, 

medidos e interpretados”  num “enorme esforço de construção de saberes que tentam 

dar conta das causas da delinquência e do abandono de crianças, dos comportamentos 

dos menores e das família, além de dar publicidade às ações institucionais e justificar 

ideologicamente a necessidade da intervenção junto a este grupo social” (Rizzini & 

Rizzini, 2004, p. 30).  
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Para Irma Rizzini, a atuação desses serviços (chamados muitas vezes de 

clinicas psiquiátricas, de orientação da criança ou de clinicas médico-pedagógicas) 

representam uma  

Ruptura na forma de se conceber as causas da delinquência e do abandono. 

Após o domínio absoluto da causalidade moral, começaram a crescer, em 

importância, as causas psíquicas, físicas, sociais e econômicas na explicação 

do desvio de comportamento do menor. Às causas morais, como os “maus 

costumes”, a “frouxidão moral”, o “enfraquecimento da autoridade familiar”, 

juntaram-se os “distúrbios físicos e psíquicos”, a “hereditariedade”, o 

“urbanismo”, o “industrialismo” e o “pauperismo” (2009, p. 251). 

Assim, o diagnóstico médico e / ou psicológico, fosse ele realizado pelo 

Laboratório ou por instituições que cumprissem as mesmas funções, passou a legitimar 

com o respaldo da ciência a prática de exclusão e discriminação. O espírito científico 

da época é incorporado na prática jurídica pelo minucioso “inquérito médico-

psicológico e social do menor”, congregando com “certeza científica” conceitos e 

técnicas provenientes de campos profissionais ainda em definição no Brasil e que 

utilizava-se de uma infinidade de classificações que rotulavam famílias populares e 

seus filhos como incapazes, insensíveis, inadaptados, desajustados e delinquentes, 

entre outras denominações.  

Para citar apenas um estudo realizado pela “psicologista do SAM” junto a três 

mil internos e recuperado por Rizzini e Rizzini (2004, p. 31), o resultado da aplicação 

do teste de Q.I. atribui a 81% dos menores a classificação de “sub-normais”, o que 

sugere a “produção de significados sobre uma população que se pretendia manter 

submissa a um poder que não se pretendia ver contestado sob hipótese alguma” mas 
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que induziam, ao contrário, à conclusão de que novos esforços em questão de eugenia 

e assistência seriam necessários. 

A orientação correcional-repressiva também é recuperada por Vera Batista 

(2003) que afirma que o Serviço não deixa de se fundamentar-se na lógica dos 

reformatórios e das casas de correção, descrevendo o SAM pelo seu caráter 

“embrutecedor e desumanizante”.  

A autora analisa os Boletins de Investigação do Comissário de Vigilância58 

que permaneceram até 1957 implicando o “olhar lombrosiano e o darwinismo social 

nas instituições jurídico penais” (p. 74).  Identifica uma enorme lentidão nos processos, 

encontrando casos em que os adolescentes permaneceram meses e até anos na 

instituição sem julgamento nem direito à defesa. Em todos os processos analisados a 

partir de 1947, Vera Batista encontra a mesma classificação para a história dos 

menores –  transviado – e a mesma sentença: “determino internação no SAM, onde 

permanecerá o tempo necessário à sua reeducação”. Independente do ato em si ou do 

contexto em que foi cometido, a determinação permanece imperturbável, o que nos 

provoca a reflexão se não temos nesse momento uma antecipação das medidas de 

segurança previstas no Código Penal de 1940, prevalecendo o objetivo de 

“reeducação” onde lá estava prevista a cura ou a cessação de periculosidade.    

O único caso diferenciado é a exceção que confirma a regra: “J.L.E.P.C, 16 

anos, branco, aluno do Colégio São Bento. Por ser branco, de classe média, seu 

diagnóstico é: personalidade normal, não há indicações terapêuticas” (p. 77).  

                                                           
58 A figura do Comissário de Vigilância foi criada pelo decreto n. 16.272, de dezembro de 1923, o 
mesmo que fundava o Juizado de Menores. Era ele o responsável por elaborar os relatórios com 
informações sobre a história familiar e de vida, a saúde e o físico do menor que fundamentariam as 
decisões dos Juízes.  
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Em novembro de 1943, o decreto n. 6.026 estabelece “medidas aplicáveis aos 

menores de 18 anos pela prática de fatos considerados infrações penais”. O documento 

aborda a questão da periculosidade do menor, chegando a determinar que, “em casos 

excepcionais, o Juiz poderá mandar internar o menor perigoso em secção especial de 

estabelecimento destinado a adultos, até que seja declarada a cessação da 

periculosidade” (Art. 2°). Para todos os casos, caberia ao juiz estudar “a personalidade 

do menor, sobretudo em seu ambiente familiar e social, mandando proceder reserva-

damente às perícias e inquéritos necessários à individualização do tratamento e da 

educação” (Art.10). 

Assim, a ação estatal, “longe de concorrer para uma mudança nas condições 

concretas de vida da criança e da sua família, foi muito mais uma estratégia de 

medicalização e criminalização da pobreza”, resume Esther Arantes (2009, p. 191). O 

Serviço Social será, destarte, parte fundamental da formulação dos programas de bem-

estar e da legislação no final dos anos 1930 e da década de 1940. Para Rizzini isso 

explica porque, apesar da tendência de recrudescimento penal na passagem da década 

de 1920 para 1930, consolidou-se no Brasil a prorrogação da idade criminal para 18 

anos, o abrandamento das penalidades para menores e a ênfase no amparo social aos 

“menores desvalidos”, através da criação de diferentes órgãos.  Dentre as iniciativas 

do período, destacam-se a criação do Conselho Nacional de Serviço Social (1938); a 

instituição do Departamento Nacional da Criança (1940) e, por fim, o já referido 

Serviço de Assistência ao menor (SAM) em 1941, no período ditatorial do Estado 

Novo, destinado a atuar junto aos menores delinquentes e desvalidos.  

O governo de Getúlio Vargas, sobretudo a partir da década de 1940 – portanto 

durante a maior parte do período ditatorial do Estado Novo – inaugurava uma política 

mais nítida para a infância como parte importante do projeto de reformulação do 
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próprio Estado. Na perspectiva de Faleiros (2009), a estratégia do governo Vargas foi 

de “privilegiar ao mesmo tempo a preservação da raça, a manutenção da ordem e o 

progresso da nação e do país” (p. 53).  

Embora a política fosse identificada como de “proteção e assistência”, 

representava na pratica uma cisão mais especifica entre o menor e a criança. À criança 

pobre e sua família seriam dirigidas inúmeras ações que visavam a proteção materno-

infantil e o combate à mortalidade, além da preparação do futuro cidadão através da 

educação e do preparo profissional. Instalou-se, então, o Departamento Nacional da 

Criança (DNCr), órgão responsável pela coordenação das ações dirigidas a esse 

público alvo. Nos anos de 1942 e 1943, um rol de instituições governamentais e 

privadas se associaram a uma política compensatória em relação à condição da família 

trabalhadora, dentre elas o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Serviço 

Social do Comercio e da Industria, a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos 

e a Legião Brasileira de Assistência (LBA).  

Quanto ao menor, o tratamento segregador e o isolamento dariam a tônica de 

seu atendimento. Até então, a atenção dirigida ao menor era realizada sobretudo 

através da esfera jurídica, por meio dos Juízos especializados e de instituições isoladas. 

A partir de 1941, no Rio de Janeiro, e de 1944 em todo o país, começa a funcionar o 

serviço que deveria centralizar sua assistência – uma antiga demanda dos engajados 

na política para a infância: o SAM. Em substituição ao Instituto Sete de Setembro, o 

Serviço nascia com a responsabilidade de providenciar internatos, fiscalizá-los e 

proceder à investigação daqueles aptos a frequentá-los.  

Diante dos novos conhecimentos médicos, psicológicos e pedagógicos sobre 

a delinquência e suas formas de tratamento, a organização de um novo modelo e um 

novo aparelhamento assistencial tornava-se urgente. O SAM deveria cumprir esse 
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papel, além de ter sido inicialmente aclamado como uma possibilidade concreta de 

resolução dos antigos problemas enfrentados na ação jurídico - social do Juízo de 

Menores, dentre as quais – pela tentativa de centralização do novo Serviço – a falta de 

continuidade dos atendimentos e encaminhamentos prestados.  

 Segundo o decreto-lei 3.799 de 5/11/1941 que o instituiu, o SAM tinha por 

finalidade a) sistematizar e orientar os serviços de assistência a menores desvalidos e 

delinquentes, internados em estabelecimentos oficiais e particulares; b) proceder à 

investigação social e ao exame médico-psicopedagógico dos menores desvalidos e 

delinqüentes; c) abrigar os menores, á disposição do Juízo de Menores do Distrito 

Federal; d) recolher os menores em estabelecimentos adequados, afim de ministrar-

lhes educação, instrução e tratamento sômato-psíquico, até o seu desligamento; e) 

estudar as causas do abandono e da delinquência infantil para a orientação dos 

poderes públicos; e, por fim, f) promover a publicação periódica dos resultados de 

pesquisas, estudos e estatísticas. No mesmo decreto determinava-se que a Escola 

Quinze de Novembro, a Escola João Chaves e os Patronatos Agrícolas Artur Bernardes 

e Venceslau Braz seriam incorporados ao Serviço.  

Assim, as funções de organizar a assistência, ministrar tratamentos e realizar 

os exames (ou o estudo) sobre os menores foram retiradas da alçada dos juízes (embora 

a execução do atendimento permanecesse subordinada ao Ministério da Justiça e 

Negócios Interiores) e incorporadas ao SAM. Mantiveram-se a cargo daqueles a 

fiscalização do regime disciplinar e educativo dos internatos.  

Em 1944, por meio do Decreto-lei 6.865 de 11/07/1944, o SAM adquire 

âmbito nacional.  Apesar de suas claras atribuições, o processo de expansão nacional 

do serviço foi marcado por inúmeras irregularidades relatadas por Paulo Nogueira 

Filho, ex-diretor do SAM (Filho, 1956) e autor do livro “Sangue, Corrupção e 
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Vergonha: SAM”. Fraude de agências inexistentes do Serviço para nomeação de 

cargos e pessoal; falta de critérios na composição da rede regional de educandários e 

na definição dos “desvalidos” realmente necessitados do serviço, de forma que 

famílias com recursos internavam seus filhos nas melhores instituições através do 

chamado “pistolão” e de relações clientelistas; corrupção da “infra-gangue” (nos 

internatos) e da “super-gang” (no Ministério da Justiça); e existência de afilhados 

políticos que recebiam seus ordenados sem trabalhar são algumas das denúncias 

realizadas pelo ex-diretor. Ainda conforme Nogueira Filho, em 1944 o SAM contava 

com 33 educandários, sendo apenas quatro oficiais; dez anos depois, os 

estabelecimentos particulares articulados ao Serviço – recebendo um per capita  para 

cada menor internado do SAM – chegavam a 300, porém sem qualquer vinculação 

jurídica contratual, o que facilitava atos de “má fé administrativa” que traziam 

consequências diretas sobre a vida dos internos:  “em termos rudes, a realidade é que 

o SAM entrega mais de uma dezena de milhar de menores por ano a terceiros, para 

que cuidem de sua vida e educação, sem a mínima garantia jurídica de que lhes seja 

dispensado um trato razoavelmente humano” (Filho, 1956, p. 264).   

Quanto ao atendimento, o SAM fez fama como “Escola do Crime”, “Fábrica 

de Criminosos” ou de “Monstros Morais” e “Sucursal do Inferno”, consistindo, na 

pratica em verdadeira prisão de “menores transviados”. A passagem pelo SAM tornava 

o rapaz temido e indelevelmente marcado. A imprensa teve papel relevante na 

construção dessa imagem, pois ao mesmo tempo em que denunciava os abusos contra 

os internados, ressaltava o grau de periculosidade dos “bandidos” que passaram por 

suas instituições de reforma (Rizzini & Rizzini, 2004, p. 34)  

O Serviço foi, portanto, alvo de inúmeras e ferozes críticas pelos mais 

diversos segmentos, com uma impetuosidade rara no meio político. Mesmo no campo 
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jurídico, o Supremo Tribunal Federal chegou a ceder habeas corpus a um adolescente 

por reconhecer que o SAM “não tem condições necessárias para garantir a 

readaptação dos menores (...) ao contrário disso, (...) esse estabelecimento tem 

contribuído para a formação de verdadeiro núcleo de criminosos”. Na imprensa o 

órgão também sofreu todo o tipo de ataques, tendo sido qualificado como um sistema 

desumano, ineficaz e perverso.  

A implantação do Serviço de Assistência ao Menor (SAM), vinculado ao 

Ministério da Justiça e aos juizados de menores, teve menos a ver com a assistência 

propriamente dita e mais com a repressão de crianças e adolescentes perambulantes, 

suspeitos de atos de delinquência.  Idealizado para ser um grande polo irradiador da 

nova racionalidade, mas direcionado na prática para uma estratégia de manutenção da 

ordem que o deixou conhecido na década seguinte como “escola do crime” (Arantes, 

2009, p. 191), o SAM, incorporou e por vezes potencializou os vários das instituições 

de atendimento e correção dos menores que lhe deram origem.  

No âmbito judiciário o juiz conservou o poder de arbitrar sobre a 

personalidade do menor, medindo seu grau de periculosidade inclusive através da 

ideologia racista fartamente discutida nos itens anteriores. As delegacias, no entanto, 

passaram por uma reorganização (inicialmente limitada ao Distrito Federal) com a 

inauguração da Delegacia de Menores. Na visão de Rizzini e Rizzini (2004), o Serviço 

depositou as dificuldade de viabilizar propostas educacionais nos próprios assistidos, 

considerados incapazes, “sub-normais” em inteligência e afetividade, e 

superestimados em sua “agressividade”; no entanto, a finalidade de assistência foi 

desvirtuada dentro do próprio órgão, tomado por relações clientelistas e pelo uso 

privativo dos serviços.  
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Esther Arantes (2009) realiza um resgate do tratamento “higiênico” ou 

“pedagógico” a que foram submetidas as crianças pauperizadas durante os governos 

de Getúlio: “exame ginecológico, para se detectar a integridade do hímen; exame da 

ossatura, para verificação da idade; testes, para aferição da inteligência e 

personalidade; inquéritos, a respeito da vida pregressa e entrevistas psicossociais, para 

avaliação das condições familiares” (p.191, grifo nosso). A racionalização técnica dos 

atendimentos nas diversas instituições representou, destarte, um controle rigoroso 

sobre “o corpo, o tempo, as formas de se vestir e alimentar” das crianças e seus 

familiares (p.192).  

Apesar das medidas o problema da “criminalidade” agravava-se em face do 

modelo de desenvolvimento adotado. As tentativas de dar conta do crescente número 

de crianças pauperizadas não se mostravam eficientes e por vezes pioravam a situação 

do contingente de crianças e adolescentes marginalizados e excluídos.  

As investidas na formação de mão de obra através da “profissionalização” 

continuou a ser uma grande aposta de “reabilitação” e prevenção para a “causa da 

infância”; e em uma articulação entre governo e setores privados para se implementar 

instituições de ensino profissional criou-se o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI, 1942).  

Diante das pressões para a resolução do problema da delinquência, a reforma 

do código de menores tornou-se uma necessidade, especialmente com a promulgação 

do Código Penal de 1940, no qual a responsabilidade penal era 18 anos. Já nesta época, 

mais especificamente em 1943, o então ministro da justiça Alexandre Marcondes Filho 

compôs uma comissão revisora do Código de Menores em virtude do Código Penal e 

do Decreto N. 2024 de 1941, que criou o departamento nacional da Criança. Contudo, 

diante da urgência da revisão da lei e de uma provável falta de concordância e 
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articulação entre os juristas, a revisão se consolidou através de uma “lei de 

emergência”, possuindo caráter provisório (Rizzini, 2000).  

Outros esboços e projetos foram apresentados nas décadas seguintes, alguns 

com conteúdo bastante avançado para época – especialmente influenciados pelos 

debates internacionais sobre os direitos humanos da infância e da adolescência, que 

culminou com a provação da Declaração dos Direitos da Criança, em 1959 – sem, no 

entanto conseguir uma reforma substancial na legislação infanto-juvenil. As propostas 

são reveladoras dos pensamentos circulantes sobre o problema do menor e, nesta parte 

da história, mostram de forma especialmente clara a dialética das ideias nos diferentes 

contextos. Enquanto nos anos 1950 predominavam iniciativas ousadas (incluindo um 

projeto de Estatuto Social da Infância e da Juventude, de autoria do deputado e ex – 

juiz de menores André Araujo), na década seguinte – período em que se iniciam as 

violentas ditaduras na América Latina – a tônica volta-se para a repressão e o controle 

dos delinquentes. A encarceramento em massa foi, novamente, o caminho 

deslumbrado como possível, mesmo sabendo-se que não era o ideal.  

 

2.4 A história dos oprimidos nos ensina: o estado de exceção é permanente  

Só à humanidade redimida cabe o passado em sua inteireza. 

Walter Benjamin 

 

No final do século XVIII e início do século XIX, o processo de pauperização 

alavancou os índices de criminalidade na Europa, em especial no que se refere à prática 

dos delitos contra a propriedade. As classes dirigentes então se erigiram contra o 

costume liberal do encarceramento, propondo a volta dos cruéis métodos de punição 

pré-mercantilistas que incluíam, dentre diversas outras técnicas, o descolamento da 
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pele, a tortura com pinças incandescentes, o eviceramento (retirada dos órgãos 

internos), o estiramento do corpo até o esquartejamento, golpes na cabeça e 

mutilações. Atribuíam, pois, à brandura da lei e da pena, o aumento da criminalidade.  

Em que pese à medida de aprisionamento ter sido mantida – o cárcere, desde 

então, se solidificou como a principal forma de punição – o trabalho foi reintroduzido 

como castigo, e o princípio de less eligibility, baseado no pressuposto de que as 

condições de vida na prisão e o sofrimento dos reclusos deveriam ser piores do que a 

dos trabalhadores livres, transformou-se em receita padrão para persuadir os demais 

de entrarem em conflito com a lei (Rusche & Kirchheimer, 2004). Assim como antes, 

o recrudescimento das medidas punitivas, baseado na prerrogativa de que a intensidade 

do castigo poderia prevenir novos delitos, não surtiu o efeito esperado. A criminalidade 

só retornaria a cair de forma significativa na segunda metade do século XIX, período 

em que se verificou melhorias econômicas e sociais. 

No Brasil, mais ou menos na mesma época – um período sacudido por 

insurgências da população escrava, como a Revolta dos Malês em Salvador, e 

alimentado pelo “pavor negro” –, um jornal carioca afirmava, por meio de seu 

editorial, a necessidade de maior policiamento e penas mais severas: “Precisamos de 

uma polícia que a nós inspire confiança e aos escravos infunda terror”, assegurava o 

periódico (M. Batista, 2003).  

Nas duas últimas décadas do século XX, fundamentado na abordagem teórica 

de origem norte americana denominada “Teoria das Janelas Quebradas”59, elaborada 

                                                           
59 De acordo com essa teoria, a desordem e o crime estariam ligadas num tipo de desenvolvimento 
sequencial, ou seja, os crimes mais danosos e violentos consistem no último elo de uma cadeia causal 
cujo germe é a delinquência “de rua”, ocasionada por pequenos delitos e desordens, como pichações e 
pequenos furtos. O “combate à criminalidade”, destarte, deve se voltar para o rígido controle e respostas 
firmes às pequenas infrações, pois “é lutando passo a passo contra os pequenos distúrbios cotidianos 
que se faz recuar as grandes patologias criminais” (Wacquant, 2001, p. 25). 
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por James Q. Wilson e Georg Kelling (este último psicólogo, vale ressaltar) e 

originalmente publicada em 1982, ocorre, inicialmente nos Estados Unidos, um 

importante deslocamento dos programas de policiamento urbano, no sentido da 

“Tolerância Zero”, que se somava à política de War on Drugs iniciada na década 

anterior pelo presidente Nixon. As consequências mais imediatas desse endurecimento 

penal e das formas de controle e punição das pequenas ilegalidades foi uma verdadeira 

explosão da população carcerária (sua taxa de presos por 100 mil habitantes passou de 

200, no ano de 1985, para 715 no início dos anos 2000) e a volta do debate, de visão 

única forçosamente hegemonizada (sobretudo nos meios de comunicação) da redução 

da maioridade penal e da pena de morte onde ela ainda não era implementada 

(Wacquant, 2001).  

Em dezembro de 2009, o ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, 

conhecido mundialmente por implementar de forma pioneira a política de Tolerância 

Zero em sua gestão, esteve em visita ao Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, e 

elogiou as medidas de repressão à criminalidade e de combate ao tráfico do prefeito 

Eduardo Paes e do então governador Sérgio Cabral60. Apenas dois anos antes, em 

2007, uma única operação policial no Complexo havia resultado na morte de dezenove 

pessoas. Em 2008, nos quatro primeiros meses do ano, três investidas militares tiveram 

o “saldo” de trinta e uma mortes. Nos treinamentos e exercícios diários, o Batalhão de 

Operações Especiais do Rio de Janeiro, “elite” da polícia militar, gritava a plenos 

pulmões sua formação bélica: “Homem de preto, qual é sua missão? É invadir favela 

                                                           
60 As ações, nas duas cidades, encontravam diversas semelhanças: fortalecimento de batalhões 
especializados, aumento do efetivo policial, modernização de equipamentos e atribuição de novas 
prerrogativas no desempenho das funções policiais, como a fiscalização e a ocupação das zonas 
consideradas “de perigo”. 
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e deixar corpo no chão” / “Se perguntas de onde venho e qual é minha missão: trago a 

morte e o desespero, e a total destruição” (Soares, Batista & Pimentel, 2006, p. 8 – 9).  

A construção da figura do inimigo delinquente – um Outro diferenciado de 

nós e de quem precisamos, a qualquer custo, nos proteger – foi forjada há séculos e 

ainda permanece como um assustador consenso social. Ela foi primeiro legitimada 

enquanto uma ideia, apresentada como necessidade e sustentada por teorias dentro de 

uma concepção moderna de Estado que amparou dominações e práticas autoritárias 

com vernizes democráticos. Virou política pública, algumas vezes expressa (pena de 

morte, medida de segurança, etc.) outras velada (“guerra às drogas”, objeto inanimado 

que leva o Caveirão e a gestão militar para as favelas), mas apresentando-se, 

invariavelmente, como preservação social. O massacre multissecular, portanto, foi e é 

feito em nome da nossa defesa. 

 O trabalho ideológico foi bem feito: ainda hoje, “bandidos” e “vagabundos” 

– independentemente de sua idade – não merecem direitos, pois não são concebidos 

como humanos iguais. São vidas indignas de serem vividas, pelo menos em sociedade. 

São seres humanos privados do caráter de pessoas por um direito penal subterrâneo 

(Zaffaroni, 2007) que comemora sua morte em massa. Cada corpo no chão é “um a 

menos” numa sociedade que aprova amplamente a pena de morte e a prisão perpétua61: 

“vagabundo não merece perdão”62.   

A maioria legitima o que, em tempos idos, era mais facilmente identificável 

como interesses de uma poderosa minoria. Os Direitos Humanos - e o mesmo vale 

para os direitos de crianças e adolescentes – se distanciaram cada vez mais do conceito 

                                                           
61 http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,no-brasil-46-aceitam-pena-de-morte-e-51-prisao-
perpetua,787757 
62 Frase amplamente repetida nas corporações policiais. 
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de humanidade e do consequente chamado à dignidade. Sua concretização esteve 

sujeita à definição de quem conta como ser humano a ter seus direitos garantidos: os 

“humanos direitos”; demonstrando uma gigantesca lacuna entre o Homem abstrato das 

declarações e os sujeitos de carne, osso e classe social. Se algum discurso sedicioso se 

propõe a resgatar seu sentido original (portanto não estamos falando de nada muito 

avançado) é desqualificado junto com o sujeito: defensor de bandido não merece 

crédito, pois contribui com a violência, sempre atribuída ao outro. 

O medo construído a partir de um inimigo suposto (e que, justamente por ser 

suposto, é inesgotável) e invariavelmente identificado nos setores populares, cumpriu 

o seu dever: a força policial, hoje, está autorizada a atuar no patamar do massacre63.  

O Brasil, assim como boa parte do ocidente, optou por uma gestão penal da 

miséria e da desigualdade. Trata-se, cada vez mais, de fortalecer o Estado Penal para 

conter o aumento da insegurança objetiva e subjetiva que é, ela mesma, causada pela 

incapacidade da intervenção estatal para reduzir os desdobramentos da questão social 

inerente ao capitalismo. Esta alternativa se acirra com algumas particularidades a partir 

da entrada em cena do neoliberalismo enquanto ideário político e econômico 

predominante. Nos termos de Wacquant (2003, p. 32), “a mão invisível do mercado 

encontra seu prolongamento ideológico e seu complemento institucional no ‘punho de 

ferro’ do Estado penal”, que por sua vez se materializa em práticas de criminalização 

da pobreza e no re-fortalecimento das medidas de disciplina e controle direcionadas 

para aqueles que são as principais vítimas da violência, embora tomados como seus 

                                                           
63 De acordo com Zaffaroni (2012, p. 358), “massacre é, antes de tudo, um homicídio múltiplo, embora 
na forma de prática, ou seja, de exercício de decisão política e não de ação isolada emergente de algum 
segmento. Assim, não entram no conceito de massacre os casos de assassinatos policiais isolados que 
não sejam resultado de uma prática sistemática”. 
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exclusivos algozes: adolescentes e jovens pobres, negros e moradores das periferias 

urbanas.  

A principal proposição de Wacquant nas duas obras em que trata da “nova” 

governabilidade da miséria (2001; 2003) está em demonstrar que a direção punitiva 

tomada pelas políticas penais nas sociedades ditas avançadas a partir do final do século 

XX (e copiada em diferentes partes do globo, incluindo o Brasil), consiste na reedição 

de um governo da insegurança social no sentido de ampliar técnicas e procedimentos 

destinados a dirigir a conduta daqueles envolvidos na turbulência da 

desregulamentação econômica neoliberal. No interior dessa proposta de organização, 

a prisão assume um papel maior que se traduz, para os grupos que vivem nas regiões 

inferiores da pirâmide social, na imposição de uma tutela severa e minuciosa.  

Para Wacquant, no atual contexto, os Estados realizam-se como “Centauros” 

guiados por uma cabeça liberal e um corpo autoritário, uma vez que aplicam a doutrina 

do laissez-faire et laissez-passer a montante, em relação às desigualdades sociais e aos 

mecanismos que as geram, mas mostram-se brutalmente paternalistas e punitivos 

quando se trata de administrar suas consequências no nível cotidiano.  Para ele, 

portanto, o Estado Keynesiano, cuja missão seria contrapor-se aos ciclos recessivos da 

economia de mercado, proteger as populações mais vulneráveis e reduzir as 

desigualdades mais gritantes do modo de produção e da sociabilidade capitalista, foi 

sucedido por um Estado que se pode chamar de neo-darwinista, que se baseia na 

competição, celebra a responsabilidade individual irrestrita e tem como contrapartida 

a irresponsabilidade coletiva e, deste modo, política.  

Conclusão semelhante chega o teórico Giorgio Agamben (2014) ao destacar 

a conexão entre a crescente multiplicação dos mecanismos de segurança (inclui-se, aí, 

as balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo, etc.) e as reduzidas possibilidades 
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de participação política, a ponto de devermos nos perguntar se vivemos em sociedades 

que ainda podem ser qualificadas de democráticas ou se reduzimos nossa participação 

política a um estatuto jurídico, burocratizado, que praticamente se limita à potência 

pífia de um voto.  Que o diga quem, no Brasil, participou das manifestações populares 

que se intensificaram a partir de junho do ano passado. 

Retornando ao autor francês, Wacquant ainda realizou algumas considerações 

especificas sobre a sociedade brasileira, destacando a letalidade das forças da ordem, 

o preconceito racial dos tribunais e a precariedade do nosso sistema prisional.   

De fato, o Estado brasileiro, na forma de sua política criminal, extermina 

direta ou indiretamente centenas, quando não milhares de pessoas por ano (Zaccone, 

2013) e, ainda assim, a “impunidade” aparece como o léxico preferido dos apelos por 

vingança e controle.  

De acordo com a Anistia internacional, apenas dois estados brasileiros  

produziram, no ano de dois mil e onze, 961 mortes a partir de ações policiais, número 

42,16% maior do que as vítimas da pena de morte em todos os países pesquisados pela 

organização. Entre 2001 e 2010, apenas no estado do Rio de Janeiro, foram 

oficialmente registradas pelo Instituto de Segurança Pública mais de dez mil mortes 

em supostos confrontos com a polícia. Em São Paulo, estudos apresentados pelo 

Instituto Sou da Paz revelaram que 93% das mortes cometidas por PMs ocorrem na 

periferia.  

O número de chacinas com indícios de participação de agentes do Estado 

também se acumulam desde a redemocratização. Estes são apenas alguns exemplos:  

Acari (1990); Matupá (1991); Massacre do Carandiru (1992); Candelária e Vigário 

Geral (1993); Alto da Bondade (1994); Corumbiara (1995); Eldorado dos Carajás 

(1996); São Gonçalo e Favela Naval (1997); Alhandra e Maracanã (1998); Cavalaria 
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e Vila Prudente (1999); Jacareí (2000); Caraguatatuba (2001); Castelinho, Jd. 

Presidente Dutra e Urso Branco (2002); Amarelinho, Via Show e Borel (2003); Unaí, 

Caju, Praça da Sé e Felisburgo (2004); Baixada Fluminense (2005); Crimes de Maio 

(2006); Complexo do Alemão (2007); Morro da Providência (2008); Canabrava 

(2009); Vitória da Conquista e os Crimes de Abril na Baixada Santista (2010), Praia 

Grande (2011)64, Capão Redondo e Maré (2013), São Remo e Belém (2014).  

O “país da impunidade” também possui a terceira maior população carcerária 

do mundo. São 574.207 pessoas nos cárceres e delegacias, a maioria (48,9%) por 

crimes contra a patrimônio, seguido por tráfico (25,9%) e crimes contra a pessoa 

(11,9%). Ainda que a subnotificação seja assumida como regra, em 2013 obtivemos a 

média de uma morte a cada dois dias no sistema carcerário65. Cerca de 40% dos 

detentos não foi sequer julgada66. 

A polícia, em geral, faz o trabalho sujo. Mas seria ingenuidade ou hipocrisia 

acreditar que ela age sem o aval da Justiça. No Rio de Janeiro, por exemplo, o número 

de inquéritos de autos de resistência67 arquivados a partir de 2005 alcança a cifra de 

99,2 % dos casos. O Estada mata, portanto, sem cometer homicídio; o que significa 

dizer que a diferenciação não consiste somente em dados de fato que contrariam a lei; 

                                                           
64 Até aqui, chacinas levantadas por movimentos sociais que exigem o fim dos autos de resistência: 
http://global.org.br/arquivo/nota-publica-pela-celere-aprovacao-do-projeto-de-lei-44712012/ 
65 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/01/1395204-prisoes-brasileiras-
registram-uma-morte-a-cada-dois-dias.shtml 
66 http://outraspalavras.net/blog/2014/11/17/a-grande-chaga-das-prisoes-sem-julgamento/ 
67 No Rio de Janeiro, o procedimento denominado auto de resistência é inicialmente regulamentado, 
durante a ditadura militar, pela Ordem de Serviço nº 803, de 02/10/1969, da Superintendência da Polícia 
Judiciária do antigo Estado da Guanabara, como uma investigação especial para apurar lesões corporais 
e homicídios praticados por policiais em serviço, evitando a prisão em flagrante dos agentes quando do 
exercício do chamado uso legal da força, nos moldes do previsto no art. 292 do CPP: “Se houver, ainda 
que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, 
o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para 
vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.” Tal 
procedimento é mantido ainda hoje pela Portaria nº 553 da PCERJ, de 07/07/2011, que tenta aproximá-
lo, quanto às providências a serem realizadas pelo delegado de polícia, de um inquérito de homicídio, 
sem, contudo, revogá-lo (Zaccone, 2013). 
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mas dados de direito, posto que a justiça a legitima (Zaccone, 2013). Nos tribunais, os 

julgamentos protagonizam mais uma face da discriminação racial e de classe através 

da distribuição desigual – para os mesmos atos ilícitos – de sanções e penas entre 

acusados negros e brancos. Pode-se supor que os critérios que levam a essa 

diferenciação são tão arbitrários quanto a representação discriminatória e o 

etiquetamento penal dos “elementos suspeitos” no policiamento de rua, tal como nos 

demonstrou a teoria do Labeling Approach.  

Assinalados como inimigos da sociedade, aos “delinquentes” é negado o 

direito de terem suas infrações sancionadas dentro dos limites e garantias formais do 

direito penal (Zaffaroni, 2007). Permanecemos, destarte, diante de uma atuação estatal, 

socialmente legitimada, que reproduz tradições e valores que rejeitam “visceralmente 

a noção de direitos universais e divide binariamente os seres humanos em ‘cidadãos 

de bem’ (ou ‘cidadãos’ tout court) e ‘não- cidadãos’”. Num gradiente de autoritarismo, 

sustentado pelo argumento da necessidade de segurança, “essa moral binária (...) 

oferece suporte à continuidade das práticas policiais ilegais, em nome da pretensa 

necessidade de se travar uma “guerra” sem trégua, por todos os meios, contra o crime 

e a desordem” (Lemgruber; Musumeci & Cano, 2003, p. 55).  

Essa é uma das facetas mais cruéis da materialização de um direito – e de todo 

o aparato que o acompanha – desigual, no qual uns são tidos como descartáveis ou, 

para colocar de forma mais explicita, “matáveis”, e outros como sujeitos dotados de 

plenas garantias. Para uns a prática secular do vigilantismo, da repressão e do controle 

penal; para outros a leniência com as infrações e a proteção que estimula o elitismo 

intolerante.  

Tal divisão não se restringe ao acesso à justiça e aos mecanismos formais de 

punição. Ela é notória na divisão espacial das cidades e na intensificação de sua 
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guetização. A militarização da “questão social”, colocando populações e territórios 

inteiros sob gestão policial, tem provocado inúmeras mortes e acirrado debates com 

pouco diálogo institucional. As perguntas permanecem (“Onde está Amarildo?”, 

“Porque o senhor atirou em mim?”), e a resposta muitas vezes tem sido a presença 

militar a controlar enterros para evitar que as comoções virem revolta massiva.  

Marcelo Lopes de Souza (2008) utilizou o termo Fobópole para denominar 

uma cidade dominada pelo medo da criminalidade violenta. O que demonstra o autor 

é que muitas vezes a “criminalidade” esconde a verdadeira conflitualidade social, 

subproduto de uma dívida social acumulada há muitas gerações e que, se por um lado 

tem gerado a utilização das Forças Armadas para finalidades de controle sócio-

espacial, por outro forma enclaves geográficos elitizados que fragmentam com mais 

intensidade as urbes. Não se trata, neste último caso, de um mero reflexo das 

disparidades econômicas. A fragmentação é estimulada por uma auto-segregação das 

elites e do gigantesco investimento no mercado de controle do crime (cercas elétricas, 

câmaras, seguranças particulares, alarmes, carros blindados, ruas e bairros exclusivos, 

etc.). Qualquer possibilidade de interação espacial diminui ou torna-se muito mais 

restrita, desmotivadas pelo medo. São falsas soluções, escapismos que reforçam 

preconceitos: “o espaço urbano também educa. No caso dos condomínios educa não 

para a liberdade, para o diálogo, para o respeito à diferença, para a solidariedade, mas 

sim para o ódio de classe (não raro amalgamado com o ódio racial)” (Souza, 2008, p. 

74).   

Os números dos homicídios também refletem a divisão de classe: 77% dos 

jovens assassinados no Brasil são negros. Entre os anos de 1980 e 2012, 1.202.245 

pessoas foram vítimas de homicídio.  Percebe-se um brutal incremento da morte 

violenta a partir dos 13 anos de idade e uma queda significativa a partir dos 21. São 
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taxas que, como aponta o Mapa da Violência (Waiselfisz, 2014), nem países em 

conflito armado declarado conseguem alcançar. Assim os homicídios, que também tem 

classe, cor e gênero, representam a principal causa de morte entre os jovens: nas 

últimas três décadas, o incremento proporcional da mortalidade por armas de fogo foi 

de 591,5% entre esse setor. 

Ao resgatamos as raízes da política e da legislação dirigida à infância e à 

adolescência no Brasil, podemos perceber que esta mesma moral binária permanece 

na separação entre “menores” e adolescentes. A cisão que nasce oficialmente com o 

Código de Menores de 1927 foi ampliada em 1979, com o segundo Código, ao instituir 

a Doutrina da Situação Irregular, na qual “os menores são sujeitos de direito quando 

se encontrarem em estado de patologia social, definida legalmente” (Cavallieri, 1984, 

p. 85 citado por Faleiros, 2009, p. 70).  

A situação irregular estava definida, no artigo 2º do Código, para o “menor” 

que se encontrasse privado de condições básicas à sua subsistência, saúde e instrução 

obrigatória; vítima de maus tratos ou castigos imoderados; em perigo moral devido a 

encontrar-se em ambiente ou atividade contrários aos bons costumes; privado de 

representação ou assistência legal; com desvio de conduta em virtude de grave 

inadaptação familiar ou comunitária; e, por fim, autor de infração penal.  

Em novembro 1964, já no contexto do primeiro ano do regime autocrático 

burguês, autorizava-se a criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. 

Milton Soares Campos, ministro da Justiça e Negócios Interiores, propôs a criação da 

FUNABEM tendo em vista a necessidade de “encontrar-se uma solução nacional para 

o grave problema de proteção ao menor desvalido e aos infratores das leis penais, 

mediante a mudança completa do sistema até agora adotado e que se tem mostrado 

inadequado e ineficiente”. O juiz reforçou a substituição do SAM através do 
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argumento de que seu malogro não se justificaria por problemas circunstanciais, a 

exemplo de falhas administrativas, mas resultava “de uma organização falha e onerosa 

e do uso de métodos inadequados à consecução dos fins em vista” (citado por Rizzini, 

2000, p. 63). 

A tentativa de uma nova política que transmutasse a estratégia punitiva em 

ações integrativas e voltadas para a família foi abortada dentro do novo ordenamento 

institucional do regime civil-militar: uma racionalidade vertical, centralizadora e 

autoritária. A “segurança nacional” tornou-se o sustentáculo ideológico da nova 

Política Nacional de Bem-Estar do Menor (PNBEM), sendo suas diretrizes fixadas 

pelo governo Castelo Branco através da lei 4.513, de dezembro de 1964.   

A lógica repressiva da ditadura não permitiu propósitos educativos, sendo 

novamente a tônica dos confinamentos a dominar as práticas de atendimento aos 

“menores”, especialmente quando adolescentes, ainda que na produção discursiva da 

instituição a internação apareça como “último recurso”. Para se ter uma ideia do 

volume de internações durante a gestão da FUNABEM, entre 1967 e junho de 1972 a 

fundação recolheu cerca de 53 mil crianças, a maioria procedente das favelas do Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e Espirito Santo  (Rizzini & Rizzini, 2004). Nas palavras de 

Vicente Faleiros,  

Neste contexto repressivo e do Regime Militar, a FUNABEM, que se 

propunha a “assegurar prioridades aos programas que visem à integração ao 

menor na comunidade, através da assistência na própria família e da 

colocação familiar em lares substitutos, a apoiar instituições que se 

aproximem da vida familiar e respeitar o atendimento de cada região”, acaba 

se moldando à tecnocracia e ao autoritarismo. Em primeiro lugar, buscando 

se configurar como um meio de controle social, em nome da segurança 
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nacional, cuja doutrina implica na redução ou anulação das ameaças ou 

pressões antagônicas de qualquer origem (Fragoso, 1975) e, em segundo 

lugar, adotando um modelo tecnocrático que predomina sobre as iniciativas 

que buscavam se adequar aos objetivos iniciais. (2009, p. 65).  

Deve-se, ainda, destacar a harmonia entre os discursos oficiais da FUNABEM 

e das FEBEMs e a ideologia da Segurança Nacional: “o sistema, como são 

denominados tanto a política da infância, como o conjunto de mecanismos de 

repressão, inclusive o esquema de controle social e político (com o terror e a tortura), 

deveria estar presente em todas as partes, controlando, vigiando, educando para que a 

integração se processasse de acordo com o plano racional elaborado pelos tecnocratas” 

(Vicente Faleiros, 2009, p. 66). 

As novas práticas incluíam, além da ampliação do sistema (com a expansão 

das FEBEMs), a instalação de Centros de Recepção e Triagem para diagnóstico, 

dividindo os menores em carenciados e de conduta antissocial. Vários convênios com 

entidades particulares também foram realizados no período, ao ponto de, em um dos 

documentos da própria FUNABEM (elaborado em 1979), tais convênios serem 

considerados o principal instrumento de ação através do qual a entidade realizou a 

implantação da Política Nacional do Bem-Estar do Menor.  

Incrementaram-se, assim, as medidas repressivas e punitivas, em consonância 

com a Política de Segurança Nacional. Com relação à legislação, o processo de 

reformulação do Código com consulta social foi interrompido, uma vez que o direito 

à participação política foi caçado, impedindo a continuação dos debates que vinham 

sendo conduzidos sobre o tema dos direitos humanos e sociais de crianças e 

adolescentes. Em seu lugar, intentava-se o rebaixamento da idade penal para 16 anos, 
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o que provocou indignações no meio jurídico pelo regime por vezes mais repressivo e 

rigoroso do que o (oficialmente) aplicável aos adultos.  

De acordo com Rizzini (2000, p. 65), “medidas eram empregadas no sentido 

de ocupar ou ocultar o menor, promovendo sua internação. A polícia, cuja intervenção 

junto aos menores até então provocara duras críticas, foi levada a intensificar suas 

ações”. Estima-se que apenas no Rio de Janeiro, entre os anos de 1967 (quando se 

estabeleceu o Sistema do Recolhimento Provisório de Menores da FUNABEM) e 

1976, a polícia recolheu perto de 90.000 menores nas ruas. O Código, portanto, só veio 

ratificar uma prática já há muito instaurada e consolidada.  

É importante perceber, para o debate das permanências da política criminal, 

que antes do regime ditatorial as Policias Militares encerravam um papel secundário 

no trato das questões de segurança interna. Embora já existisse a atual separação entre 

as polícias civil e militar, foi sobretudo a partir de 1969, portanto no auge da repressão 

política, que houve uma reversão nas funções das corporações, de modo que “as 

polícias militares saíram de seu aquartelamento e foram lançadas nas ruas com o 

objetivo de fazer o papel do policiamento ostensivo e de manutenção da ordem 

pública” (Zaverucha, 2010).  

O treinamento e a atuação das PMs, no entanto, nunca esteve focado na 

garantia de direitos. Muito pelo contrário, a cultura institucional é guiada por uma 

lógica de guerra que transforma as ruas em campos de batalha, criminaliza a condição 

de pobreza e os movimentos sociais e transforma questões de saúde, como o consumo 

e a dependência de drogas, em assuntos de polícia.  

A Constituição Federal de 1988 manteve a estrutura de militarização da 

segurança – ou seja, a adoção e o uso de modelos, conceitos, doutrinas e procedimentos 

militares em atividades de natureza civil (Cerqueira, 1998) – além de garantir a 
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supremacia em número de homens e poder de fogo (igualmente alcançada durante o 

período ditatorial) da Polícia Militar sobre a Polícia Civil.  

Ao percebemos historicamente a realidade entendemos, portanto, que a 

segurança, erigida como prioridade política para a manutenção da ordem, mudou 

constantemente seu pretexto no decorrer do tempo (a insurreição, a subversão, a 

proteção da propriedade, a “ameaça comunista”, o terrorismo, o vandalismo, etc.), sem 

nunca alterar o seu propósito:  governar as populações (Agamben, 2014). Em seu 

nome, uma carta branca é dada para a suspensão de direitos e de liberdades individuais, 

inscrevendo o Estado no paradigma da Exceção – não como forma de lidar com 

problemas e ameaças pontuais dentro de um determinado período mas, ao contrário, 

como técnica permanente de governo (Agamben, 2004).  

A atuação excessivamente violenta das PMs guarda igualmente intima 

relação com a formação dos policiais e a composição interna da instituição, e também 

deve ser incorporada a esse debate. Fincada nos valores da disciplina e da hierarquia, 

a estrutura organizacional militarizada não permite aos que nela ingressam o mínimo 

questionamento sobre suas funções e responsabilidades. Ordens não podem ser 

discutidas e tradições, por vezes com fortes matizes genocidas e preconceituosas ao 

ponto de incitar pública e impunemente os crimes de tortura e homicídio, tendem a ser 

perpetuadas. As queixas sobre as condições de trabalho e os dilemas éticos que 

porventura seus operadores enfrentem, como poderia ser o caso diante dos protestos e 

reivindicações populares – “Manter a ordem pode ser uma missão eticamente 

sustentável se a ordem real está alicerçada em uma injustiça flagrante?” (Rolim, 2006) 

–, são silenciados pela obrigação da submissão e o despotismo dos oficiais a 

defenderem interesses específicos.  
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Em qualquer outro contexto laboral, a forma como se concretizam 

cotidianamente tais princípios seria caracterizada como crime de assédio moral. No 

entanto, a despeito da atividade de policiamento pressupor ampla atenção e cuidado 

com a saúde física e mental de seus trabalhadores, o autoritarismo inerente às 

organizações militares aumenta sensivelmente as possibilidades de adoecimento dos 

policiais68 e propiciam a reprodução da violência (banalizada em sua própria 

formação) junto à população que deveria, sempre suposta e oficialmente, proteger.  

Mantida por meio de privilégios e punições que compreendem a simbologia 

e a prática da humilhação, a disciplina militar doutrina ao longo dos anos o que de fato 

se tornou política instituída: que é possível “corrigir” sujeitos através do castigo e do 

“sujeitamento” forçado à autoridade – algo extremamente perigoso de ser reproduzido 

pelos detentores do “uso legitimo da força” quando tratados, eles mesmos, por meio 

da brutalidade e do exercício bélico. Não menos importante é a consideração do 

sofrimento psíquico a que está sujeito o próprio profissional69, pressionado a dar 

respostas imediatas a um problema estrutural e difícil de ser efetivamente enfrentado 

nos marcos de uma sociedade produtora de desigualdades.  

A difícil condição de trabalho dos agentes já seria delicada se optássemos por 

um modelo de segurança que privilegiasse ações preventivas e de mediação de 

conflitos; mas a prática do policiamento ostensivo e intimidante e a exigência de 

                                                           
68 Fadiga constante e progressiva, dores musculares, distúrbios do sono, alterações da memória, 
impaciência, dificuldades comportamentais associadas à negligência ou escrúpulo excessivo, 
irritabilidade, aumento da agressividade, dificuldade de relaxar, alto consumo de substâncias, ideações 
suicidas, tendência ao isolamento e sentimento de onipotência são alguns dos sintomas citados.  
69 De acordo com Oliveira (2010), fatores estressantes como um ambiente de trabalho perigoso, o baixo 
controle sobre o processo de trabalho (cumprimento de ordens), o frequente contato com o público, as 
longas jornadas (em razão da escala), os recursos insuficientes, a insatisfação com a atividade e a 
remuneração, a dificuldade de ascensão profissional e a exposição continua ao sofrimento alheio 
estariam relacionados ao sofrimentos ou distúrbios psíquicos e, no caso dos policiais, todos esses fatores 
estão intensamente presentes. 
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respostas cada vez mais violentas leva o profissional a um constante estado de alerta, 

mesmo fora de serviço. A morte também é uma realidade constante na vida deste 

profissional, seja ela das vítimas, dos autores (ou não) de crimes e de seus colegas, 

além de ter sua própria vida em perigo pelo exercício da profissão. Muitos são os 

estudos que revelam um posicionamento fragilizado dos policiais, que chegam a 

admitir a exigência de tornarem-se uma espécie de “robocop” para exercer suas 

funções, ou seja, uma máquina cujas capacidades humanas devem ser subtraídas 

(assim como a de seus “inimigos”, despojados da condição de pessoas) (Silva & 

Vieira, 2008).  Tal caracterização é relevante para que não se caia na alternativa fácil 

e ilusória de punir individualmente os policiais como medida para lidar com um 

conflito muito mais amplo, estrutural e de caráter político.  

A cada gestão, politicas reconhecidamente fracassadas ou insuficientes são 

retomadas com um volume crescente de investimento, criando notícias – não mais que 

isso - “de impacto”, mas sem efeito social relevante ou, o que é pior, gerando 

consequências negativas no ciclo de violências. O incremento na mortalidade violenta 

de crianças e adolescentes é um forte e inaceitável sintoma disso.  

O ECA, como afirmamos no início deste escrito, trouxe diversos avanços 

formais: a lei não mais permite que os pais ou responsáveis tenham a guarda suspensa 

ou destituída por motivo de pobreza; prevê mecanismos de participação popular; 

concebe os adolescentes como “sujeitos de direitos”, preconizando sua irrestrita 

proteção; assegura ao adolescente em conflito com a lei a oportunidade de defesa e, 

caso seja considerado culpado, descreve um regime socioeducativo para a sua 

responsabilização. Mas é notório que muitos dos seus desenvolvimentos não venceram 

uma antiga pratica criminalizante da infância e da juventude pauperizada, assim como 

de suas famílias.  
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Um a um, os avanços descritos acima facilmente caem por terra ao mais leve 

toque com a realidade das favelas e das instituições de privação de liberdade. Como 

tentamos demonstrar ao longo desta pesquisa, o que se pune não é exatamente o 

comportamento mas, antes, a posição social marginal do autor. A qualidade de 

“infrator” permanece como propriedade intrínseca de adolescentes específicos, 

gerando sua “prisionalização” em novos espaços, com todas as suas consequências. A 

cifra oculta, da qual tratamos no primeiro capítulo, é claramente uma realidade também 

para adolescentes: em geral, conflitos envolvendo jovens de segmentos mais abastados 

são resolvidos em instâncias informais e / ou não segregadoras (M. Batista, 2003), 

enquanto que para os subalternizados sobra humilhações e exigências que ultrapassam 

a condição do ato infracional em si. É comum, por exemplo, os juízes perguntarem se 

o adolescente trabalha e / ou estuda. Se a resposta for negativa, há um endurecimento 

da responsabilização. A moral do trabalho também permanece.  

As famílias são igualmente punidas e muitas vezes a dificuldade no acesso 

aos direitos fundamentais é percebida como “incompetência” ou negligência familiar, 

tal como nos Códigos de Menores, pois “é mais fácil demonizar, culpar, criminalizar 

a família, individualizando a violência, deixando de fora as relações de poder 

contemporâneas” (Nascimento, Cunha & Vicente, 2007).  

Abusa-se da privação provisória de liberdade; banaliza-se a internação; 

utiliza-se com cada vez mais frequência os batalhões de choque para neutralizar, 

temporariamente, as rebeliões ocorridas nestes espaços; e medicaliza-se os internos 

aprisionados também por diagnósticos precipitados. Sobre este último ponto, a revista 

Carta Capital, em matéria publicada em 200970, abordou o alto índice de psicotrópicos 

                                                           
70 Disponível em http://abp.org.br/portal/clippingsis/exibClipping/?clipping=9278 
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receitados para adolescentes em privação de liberdade como forma de anestesiar os 

jovens e diminuir a possibilidade de conflitos. Em uma vistoria realizada no Centro de 

Internação Provisória Carlos Santos, em Porto Alegre, no ano de 2006, foi identificado 

que 80% dos internos eram medicados com o mesmo antipsicótico.  "Ao entrar na 

unidade, os adolescentes passam por uma triagem psiquiátrica automática, não prevista 

no ECA nem nas diretrizes do Conanda, o que configura um abuso", argumentava 

Daniel Adolpho, um dos advogados da ANCED (Associação Nacional dos Centros de 

Defesa da Criança e do Adolescente) responsáveis pelo caso. 

A frustração dos princípios do ECA conta, portanto, com a omissão e a ação 

do poder público. No primeiro caso porque não provê condições materiais e recursos 

humanos para realizar a lei; no segundo porque ele mesmo alimenta, pela política 

criminal, os desajustes entre a norma e a realidade. A criação de novas categorias 

jurídicas não alterou a demanda por Ordem; e ainda assim é criticada como 

condescendente com a juventude.  
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Considerações Finais 

 

Os que trabalham têm medo de perder o trabalho.  
Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho.  

Quem não tem medo da fome, tem medo da comida.  
Os motoristas têm medo de caminhar  

e os pedestres têm medo de ser atropelados.  
A democracia tem medo de lembrar  

e a linguagem tem medo de dizer.  
Os civis têm medo dos militares,  

os militares têm medo da falta de armas,  
as armas têm medo da falta de guerras. 

Eduardo Galeano 
 

E há quem tenha medo que o medo acabe. 
Mia Couto 

 

 

 

Desde o contexto fundacional do Brasil com a invasão estrangeira, os 

“moinhos de gastar gente” (Ribeiro, 1995) se alteraram como consequência das opções 

político-econômicas das elites. Os técnicas de tortura se modificaram: dos açoites aos 

choques, do pau de arara ao asfixiamento com sacos plásticos, mas a prática continua. 

A História dos atuais Centros Educacionais é a mesma da Febem, do SAM, das casas 

de correção e dos calabouços: é a história das prisões no Brasil. As pessoas que ocupam 

suas celas, hoje eufemisticamente chamadas dormitórios, também possuem 

semelhantes características físicas, econômicas e sociais desde que esta instituição foi 

criada: são majoritariamente não brancos, pouco ou nada escolarizados, ocupando com 

instabilidade as mais baixas posições no mundo do trabalho – para o qual tem 

obrigação de entrar muito cedo. “Mudou a letra da lei porém não o espírito da coisa. 

(...) Em suma: [são os] punidos e mal pagos” (Batista, 1990, p. 36) a ganharem o 
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estigma mais letal já produzido: o de “delinquentes”. Sem compreendermos que a 

relação entre o hoje e o ontem é eminentemente dialética, não conseguiremos operar 

rupturas significativas no presente. 

A Criminologia Crítica, definida por Baratta (2002) como uma teoria 

materialista do desvio e da criminalização, nos forneceu as ferramentas de método e 

conteúdo para buscar as raízes da política criminal dirigida à infância e à adolescência 

no Brasil. Ainda que o ECA tenha operado algumas relevantes rupturas com a 

ideologia pregressa na responsabilização desta população, permanece em curso os 

dispositivos – hoje realizados em nome da segurança pública e da justiça juvenil – para 

a produção da obediência dentro de um projeto de sociabilidade capitalista, assentado 

na necessária produção da exploração e da opressão. Trata-se de educar e coagir, de 

formar para a entrada submissa no mercado de trabalho.  

O estereotipo do delinquente, ainda hoje sintomaticamente chamado 

“vagabundo”, ganha novos ares: um jovem negro, morador da favela, próximo ao 

tráfico de drogas, de boné, cordões e “portador de algum sinal de orgulho ou de poder 

e nenhum sinal de resignação ao desolador cenário de miséria e fome que o circunda” 

(Zaccone, 2011, p. 21). Este sujeito/objeto forjado pela teoria criminológica só pode 

ser compreendido se atentarmos para a demanda por ordem em cada momento 

histórico. Como a história não é linear e nem se desenvolve necessariamente no sentido 

do progresso da humanidade, as diferentes concepções se interpenetram e se atualizam.  

À inferioridade biológica, inicialmente atestada “cientificamente”, soma-se a social. 

Sua desconstrução, na teoria, não se desdobrou em uma desconstrução prática.  

As contradições sociais necessitam ser administradas, de uma forma ou de 

outra, pelo Estado burguês. No caso dos setores mais precarizados, sua ação tem forte 

viés punitivo e coercitivo, sentido com particular violência por crianças e adolescentes. 
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Tal realidade impõe, àqueles que possuem algum compromisso com os direitos 

humanos, a tarefa de uma crítica radical ao modelo criminalizante.  

Nesse sentido, talvez a primeira e mais difícil tarefa seja abandonar a ideia de 

que direitos são sinônimo de justiça e, sobretudo, abandonar a fé no poder punitivo 

para a resolução de conflitos. Isso significa repensar o modo como temos abordado 

opressões históricas, uma vez que a crítica, mesmo quando acertada, não tem se 

desdobrado em ações para sua resolução ou superação mas, antes, na ampliação da 

criminalização e do encarceramento. É o caso de setores da luta e dos movimentos 

feministas, de negros e negras e LGBTs que buscam a utilização do sistema penal 

como meio de equalizar direitos entre grupos hegemônicos e minorias sociais 

(Carneiro, 2013). A criminalização do racismo foi comemorada, assim como a Lei 

Maria da Penha. Agora se luta pela criminalização da homofobia.  

Precisamos nos perguntar se é este, realmente, o caminho que queremos 

trilhar: o da extensão da reação punitiva às condutas que consideramos socialmente 

danosas (o argumento, portanto, permanece o mesmo da Escola Penal Clássica). É 

preciso ter em vista que, caso seja esta a opção, estaremos nos distanciando das 

tendências que abordam o Abolicionismo Penal e a Intervenção Mínima do Estado 

Penal; Estado que, queiramos ou não, permanecerá seletivo ainda que direcionado para 

o combate às opressões. A tentativa de superar as desigualdades não pode 

desconsiderar o contexto de uma sociedade de classes, do contrário cairíamos na cilada 

do que Maria Lucia Karam denominou de “Esquerda Punitiva” (Karam, 1996). 

Ademais, o que pode o cárcere, efetivamente, para a diminuição do racismo, da 

violência de gênero e da homofobia? Estamos em busca do “exemplo punitivo” para 

persuadir a repetição das condutas?  
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O problema comum da criminologia tradicional está na necessidade de ordem 

numa perspectiva de luta de classes. É essa ligação com o fio condutor da história – a 

luta de classes – que não podemos perder de vista.  Como afirma Vera Batista (2012, 

p. 22), “ela nunca foi tão visível e palpável como na dura conflitividade social do dia 

a dia do capitalismo de barbárie: garotos morrendo ou matando por um boné de 

marca”. Qualquer proposta que vislumbre a redução da letalidade do sistema penal em 

nosso país deve incluir, portanto, a contenção do poder punitivo (Zaccone, 2013). 

A compreensão das raízes de uma violenta e deliberadamente classista 

política para a infância, pensada e praticada durante a maior parte de sua existência 

para forja-la como mão de obra subalternizada e submissa, como instrumento / objeto 

da classe dominante, pode, portanto, nos ajudar a modificar um Estado insuportável.  

A opção pela policização e judicialização do cotidiano tem sido ampliada 

também pela academia e os profissionais nela formados que, em grande medida, não 

tem operado a crítica a este sistema mas, ao contrário, tratado de fazê-lo funcionar (M. 

Batista, 2012). A psicologia, particularmente, tem assumido um lugar importante na 

sua operacionalização, sobretudo nas instituições privativas de liberdade. Cremos, 

enquanto psicólogos, na eficácia do modelo prisional e exigimos que o indivíduo saia 

de lá com “resultados positivos”; crença intensificada quando se trata dos adolescentes, 

de “personalidade” e “índole” ainda moldável. A este debate nos propomos quando 

abordamos o tema dos “peritos da subjetividade”.  

Acreditamos que, com este estudo, ajudamos a elucidar a trajetória da 

desqualificação de crianças e adolescentes pauperizados. Para tanto, buscou-se a 

gênese de uma cultura que os qualifica como perigosos e de uma política que busca 

regula-los e tutela-los numa moral do trabalho e da obediência. A condenação é 

antecipada, pois o controle se exerce com base em opressões históricas, presumindo 
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sua periculosidade. Esperamos que este percurso nos auxilie, enquanto profissionais e 

militantes da área, a abandonar a ilusão de que a penalidade e a responsabilização 

consistem, antes de tudo, numa maneira de reprimir atos infracionais e, por 

conseguinte, contribua com a construção de uma agenda contra a existência 

forçosamente desigual de crianças e menores para além dos objetivos mais 

imediatamente possíveis de serem alcançados (ampliação do poder popular, redução 

da “prisionalização”, implementação do SINASE, fortalecimento dos movimentos e 

mecanismos políticos, etc.).  

“Articular o passado historicamente”, afirma Benjamin, “significa apoderar-

se de uma lembrança tal como ela lampeja num instante de perigo”. Clarear a 

obscuridade que liga esses momentos é a tarefa de uma pesquisa histórica (Löwy, 

2005), e foi justamente a isso, como contribuição à quem deseja “escovar a história a 

contrapelo”, que nos dedicamos neste estudo.  
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