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RESUMO 

 

O sistema de justiça criminal representa, historicamente, um campo fértil para as 

aproximações entre Psicologia e Direito. Nesta seara, podemos observar uma série de 

mecanismos de controle social e gestão penal da miséria postos em funcionamento 

cotidianamente como estratégia de manutenção do modo de produção capitalista e seus 

princípios. As práticas penais se impõem com o auxílio de diferentes discursos criminológicos 

e, concomitantemente, com o apoio de saberes laterais ao Direito, como a Psicologia. Neste 

campo de tensões são flagrantes os processos de criminalização da pobreza, seletividade penal 

e encarceramento em massa como dispositivos de classificação, contenção e extermínio dos 

que são considerados excedentes ao capitalismo. Em meio a este cenário, interessou saber 

qual lugar tem sido destinado e ocupado pela Psicologia junto à Justiça Penal. O objetivo 

geral desta tese é, portanto, analisar as relações existentes entre a Política Criminal e os 

discursos/práticas psicológicos ligados à Justiça Penal no Brasil. O percurso metodológico 

trilhado iniciou-se com a revisão da literatura nacional e internacional relacionada à política 

criminal, saberes criminológicos tradicionais, criminologia crítica e psicologia jurídica 

(principalmente ligada à esfera penal). Como etapa complementar, foram acessados 84 

pareceres psicológicos presentes em processos criminais de uma Vara de Execuções Penais 

sediada em uma capital brasileira. No decorrer do debate teórico travado ao longo do estudo, 

fragmentos dos documentos investigados foram confrontados com os postulados da 

criminologia crítica, referencial teórico central da tese, com vistas a exemplificar argumentos 

e colaborar com o melhor entendimento da discussão apresentada. O trabalho aponta que as 

práticas psicológicas ligadas ao campo penal são fortemente influenciadas por pressupostos 

das Criminologias Liberal e Positivista; que o trabalho do psicólogo majoritariamente 

corrobora a política criminal vigente; e que os fazeres psicológicos comprometidos com a 

defesa e promoção dos direitos humanos ocupam posição contra-hegemônica no âmbito 

penal. Conclui-se afirmando as necessidades de participação ativa da Psicologia na construção 

de um novo projeto ético-político de sociedade; atuação profissional como resistência às 

práticas de ortopedia social e; reinvenção das práticas psicológicas neste campo de modo a 

superar as ilusões burguesas de ressocialização, readaptação e reeducação dos autores de 

crimes. 

 

Palavras-Chave: Psicologia Jurídica; Criminologia Crítica; Seletividade penal; Criminalização 

da pobreza; Direitos humanos. 
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ABSTRACT 

 

The criminal justice system has historically represented a fertile field for the interaction 

between Psychology and Law. In this field, one can observe a series of mechanisms of social 

control and criminal management of misery which are put into operation daily as a strategy 

for maintaining the capitalist mode of production and its principles. Different criminological 

discourses as well as the support of other fields connected to Law, such as Psychology, 

contribute to imposing criminal practices. Processes of criminalization of poverty, criminal 

selectivity and mass imprisonment as devices for the classification, confinement and 

extermination of those considered surplus to capitalism are flagrant. In this scenario, we 

aimed at investigating the role that Psychology has been assigned and played within Criminal 

Justice. Therefore, the general objective of this thesis is to analyze the relationship between 

Criminal Politics and the psychological discourses / practices related to Criminal Justice in 

Brazil. The methodology involved a review of the national and international literature related 

to criminal politics, traditional criminological knowledge, critical criminology and legal 

psychology (mainly linked to the criminal sphere). As a complementary step, we accessed 84 

psychological reports included in criminal proceedings of a Court of Criminal Appeals based 

in a Brazilian capital city. For the theoretical debate proposed in this study, excerpts from the 

analyzed documents were confronted with the postulates of critical criminology – central 

theoretical framework for the thesis – with a view to exemplifying arguments and 

collaborating with a better understanding of the discussion. The work points out that the 

psychological practices related to the criminal field are strongly influenced by the 

assumptions of Liberal and Positivist Criminologies; that the work of psychologists mostly 

corroborates current criminal politics; and that the psychological actions taken towards the 

defense and promotion of human rights occupy a counter-hegemonic position in the criminal 

sphere. The conclusions emphasize the need for the active participation of Psychology in the 

construction of a new ethical and political project of society; professional action as a 

resistance to social orthopedic practices and the reinvention of psychological practices in this 

field in order to overcome the bourgeois illusions of re-socialization, rehabilitation and re-

education of perpetrators. 

 

Keywords: Juridical Psychology. Critical Criminology. Criminal selectivity. Criminalization 

of poverty. Human rights. 
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RÉSUMÉ 

 

Le système de justice pénale est historiquement un champ fertile pour les similitudes entre la 

Psychologie et le Droit. Dans ce domaine, nous pouvons voir un certain nombre de 

mécanismes de contrôle social et la gestion criminelle de la misère mis en service tous les 

jours comme stratégie de maintenance du mode de production capitaliste et de ses principes. 

Les pratiques criminelles s‟imposent avec l'aide de différents discours criminologiques et en 

même temps avec le soutien des connaissances latérales du Droit, comme la Psychologie. 

Dans ce champ de tension ils sont frappants des processus de criminalisation de la pauvreté, la 

sélectivité pénale et l'incarcération de masse comme dispositifs de classification, de 

confinement et d‟extermination de ceux qui sont considérés comme excédentaires au 

capitalisme. Au milieu de ce scénario, on s‟est intéressé de savoir quel endroit a été conçu et 

occupé par la Psychologie de la justice pénale. L‟objectif général de cette thèse est donc 

d'analyser la relation entre la Politique Pénale et des discours / pratiques psychologiques liés à 

la justice pénale au Brésil. L‟itinéraire méthodologique adoptée a commencé par une revue de 

la littérature (nationale et internationale) liée à la politique criminelle, la 

connaissancecriminologiquetraditionnelle, la criminologie critique et la psychologie légale 

(principalement liée à la sphère pénale). Comme une étape complémentaire, ils ont été 

consultés 84 opinions psychologiques présents dans les procédures pénales d'une Cour 

d‟Exécutions Criminelles basée dans une capitale brésilienne. Au cours du débat théorique 

pris lors de l'étude, des fragments des documents étudiés ont été confrontés à des postulats de 

la criminologie critique, cadre théorique central de la thèse, afin d‟illustrer les arguments et de 

collaborer avec la meilleure compréhension de la discussion présentée. Le travail souligne que 

les pratiques psychologiques liées au domaine pénal sont fortement influencées par les 

hypothèses de la Criminologie Libérale et Positiviste; que le travail du psychologue confirme 

largement la politique criminelledominante; et que les actions psychologiques engagées à la 

défense et à la promotion des droits de l'homme occupentune position contre-hégémonique en 

matière pénale. Il conclut en affirmant la nécessité d‟une participation active de la 

Psychologie dans la construction d‟un nouveau projet éthico-politique de société; d‟une 

performance professionnelle comme résistance aux pratiques d‟orthopédie sociale; d‟une 

réinvention des pratiques psychologiques dans ce domaine afin de surmonter les illusions 

bourgeoises de la réhabilitation, de la réadaptation et de la rééducation des auteurs de crimes. 

 

Mots-clés: La psychologie juridique. La criminologie critique. La sélectivité pénale.La 

criminalisation de la pauvreté. Les droits de l'homme. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese foi escrita e defendida em meio a um golpe de Estado no Brasil. Um golpe 

jurídico, parlamentar e midiático que depôs Dilma Rousseff da presidência do país e 

escancarou o quanto a democracia brasileira é jovem, frágil e refém das forças econômicas e 

hegemônicas que há 500 anos determinam os rumos de uma nação. Um golpe que desnudou o 

avanço de forças conservadoras, fascistas e de retrocessos sobre o pouco que havíamos 

conquistado no campo constitucional, da defesa dos direitos humanos e das políticas e 

garantias sociais.  

O golpe ainda não é passado. Vivemos sob um governo ilegítimo, impopular e cínico . 

Têm sido tempos sombrios, de desmantelamento da coisa pública, retomada das privatizações 

e sequestro de direitos individuais, coletivos, civis, trabalhistas e previdenciários. Acrescente-

se ao exposto, o fortalecimento dos discursos punitivistas e o avanço desmedido das forças da 

ordem sobre tudo o que se apresenta como resistência à barbárie imposta ao povo. O futuro é 

ameaçador, mas replicando uma antiga canção de Caetano e Gil notabilizada na voz de Gal 

Costa: “é preciso estar atento e forte / não temos tempo de temer a morte”. 

A tese não versa diretamente sobre o golpe supracitado, mas sofreu interferências e 

atravessamentos derivados do caldeirão político em que se transformou o Brasil nos últimos 

tempos. Trata de outros golpes: cotidianos, invisibilizados e perpetrados sobre os 
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trabalhadores, os pobres, os marginalizados e todos aqueles reconhecidos como as “classes 

perigosas”. É fato que a violência estrutural contra tais segmentos não é exclusividade deste 

governo, mas, na gestão golpista, têm sido multiplicadas, amplificadas e banalizadas as 

violações à dignidade de quem sempre sofreu com as violências do Estado, o modo de 

produção capitalista e suas chagas. 

A violência de Estado sobre as classes subalternas
1
 é objeto de investigação científica 

há bastante tempo. Têm sido múltiplas as áreas e pesquisadores que têm se debruçado sobre o 

tema e problematizado os mais variados processos e fenômenos ligados à brutalidade estatal 

no trato com os pobres, os grupos marginalizados, socialmente vulneráveis e, 

consequentemente, dotados de menor poder contratual na sociedade. Cabe destacar, portanto, 

que setores do conhecimento como a história, a sociologia, a antropologia e a economia 

política (dentre outros) já o fazem de longa data.  

Na Psicologia, tais campo e “objeto” de estudos podem ser considerados 

razoavelmente recentes, sendo registrados, de modo mais específico, desde a década de 1970. 

Em que pese cerca de meio século de dedicação científica à referida problemática, ainda se 

percebem frequentes questionamentos acadêmicos sobre a legitimidade do conhecimento 

produzido pela Psicologia neste terreno. São comuns as avaliações de que tais conhecimentos 

são interessantes, mas não pertencem ao campo “psi”. A nosso ver, críticas equivocadas, que 

desconsideram o lugar político da Psicologia, a transformação histórica dos saberes e práticas 

psicológicas e a necessidade de refletir e avançar diante de tais questões.  

Em minha história específica, o interesse acadêmico pelas violências estatais impostas 

aos marginalizados pode ser datado desde a graduação. Foi nos ares da Universidade Federal 

                                                 
1
 Segundo Simionatto (2009, p. 42), “A categoria „subalterno‟ e o conceito de „subalternidade‟ têm sido 

utilizados, contemporaneamente, na análise de fenômenos sociopolíticos e culturais, normalmente para descrever 

as condições de vida de grupos e camadas de classe em situações de exploração ou destituídos dos meios 

suficientes para uma vida digna”. Ainda segundo a autora, o Estado seria o representante institucionalizado dos 

processos de dominação de classes, configurando-se como lugar de unidade histórica das classes dominantes. 
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Fluminense (UFF), na segunda metade da década de 1990, em meio ao sucateamento 

perpetrado pelas políticas neoliberais, que as políticas de disciplinamento social se tornaram 

um objeto de trabalho e luta cotidiana. Foi pela via do movimento estudantil, das aulas 

regulares e das atividades de extensão, pesquisa e monitoria que nasceu uma trajetória de 

vínculo com a Universidade como espaço de resistência e problematização da vida. O Curso 

de Psicologia da UFF e suas incessantes provocações quanto ao papel político dos saberes psi 

têm parte especial nesta história.  

Concluída a graduação, o ingresso no mestrado em Psicologia da Universidade Federal 

do Espírito Santo (UFES), em 2001, possibilitou aprofundar a investida científica junto às 

estratégias de controle social, notadamente sobre a infância e a família pobre no Brasil. 

Momento importante também pela minha passagem, pouco tempo depois, de estudante a 

professor em diferentes Instituições de Ensino Superior Privadas. Foi no início da caminhada 

docente que uma oportunidade me permitiu conhecer e vivenciar ainda mais as estratégias de 

judicialização da vida, articulando a questão criminal no seio do poder judiciário. Fui 

incumbido de coordenar um Serviço de Intervenção Psicossocial junto a uma Vara de 

Execuções Penais no estado do Espírito Santo, experiência que me permitiu inserções no 

sistema prisional, o trabalho direto com apenados em diferentes regimes e o avanço da 

problematização do trabalho do psicólogo em sua relação com a política criminal.  

Em 2009 fui nomeado docente da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e, no ano 

seguinte assumi, ao lado de outros professores, a Coordenação do Centro de Referência em 

Direitos Humanos (CRDH) da UFPB. Desde então, o eixo de trabalho relacionado ao sistema 

prisional mantém-se sob minha coordenação, fato que possibilitou a criação do Laboratório de 

Pesquisa e Extensão em Subjetividade e Segurança Pública (LAPSUS), braço acadêmico do 

CRDH no tocante à temática supracitada. Nos diferentes espaços ocupados na UFPB, o 

mergulho nas relações entre política criminal, subjetividade e atuação profissional 
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interdisciplinar tem sido uma constante, além de gerado frutos interessantes do ponto de vista 

da produção científica, formação de estudantes, estabelecimento de redes de cooperação 

acadêmica e resistência social.  

Foi pisando nestes e em tantos outros solos (como a Comissão de Direitos Humanos 

do Conselho Federal de Psicologia) que surgiu o desejo de elaborar uma tese de doutorado 

que pudesse analisar criticamente nossa política criminal e suas aberrações, articulando a 

discussão com o tema que me inquieta ao longo de toda a carreira: qual o lugar destinado e 

ocupado pela Psicologia? A atuação dos profissionais corrobora ou enfrenta as estratégias de 

controle social no âmbito penal? Esta tese se propõe a travar este debate tomando como 

alicerce teórico central a criminologia crítica, importante abordagem do campo criminológico 

com vistas ao entendimento da questão criminal
2
, dos processos de criminalização e do 

encarceramento em massa. 

O grande encarceramento é um problema mundial. A ponta do iceberg de políticas 

criminais umbilicalmente ligadas ao sistema capitalista, políticas caracterizadas pela 

seletividade penal, criminalização da pobreza e, por conseguinte, contenção, ajustamento e 

extermínio dos excedentes. O Brasil encontra-se no olho do furacão de um punitivismo 

desenfreado, sendo necessário rastrear um pouco da dinâmica do sistema penal em nível 

global para compreendermos, no plano local, que dinâmicas temos produzido e reproduzido, 

bem como suas consequências. 

Na 11ª edição da World Prison Population List, estudo produzido pelo Institute for 

Criminal Policy Research
3
, Walmsley (2016) identificou mais de 10.300.000 pessoas presas 

                                                 
2
 O conceito de “questão criminal” será tratado em analogia ao conceito de “questão social”, o qual é definido 

por Iamamoto (1999, p. 27) como “o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 

madura”. Nesse sentido, falar em questão criminal mais do que falar apenas de crime ou do criminoso, trata-se 

de falar de processos de criminalização e suas intrínsecas relações com o capitalismo. 
3
 O Instituto de Pesquisa em Política Criminal é um órgão de pesquisa sediado na Universidade de Londres. 

Declara-se independente, multidisciplinar e com um histórico de 14 anos de trabalhos científicos sobre crime e 

sistema de justiça criminal. Maiores informações em http://www.icpr.org.uk/ . 

http://www.icpr.org.uk/
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em todo o planeta. A pesquisadora estima que este número seja ainda maior, visto que alguns 

países não cederam informações e outros as forneceram de modo incompleto. Tudo isto leva a 

crer que o número real ultrapasse a casa das 11 milhões de pessoas encarceradas. O estudo em 

tela revelou, ainda, que desde 2000 a população penitenciária global cresceu cerca de 20%, ao 

passo que a estimativa de crescimento populacional é de 18%. Em um recorte por continentes, 

dois dados chamaram bastante atenção: a diminuição da população carcerária na Europa (-

21%) e o significativo aumento desta população na América do Sul (+145%). 

Ainda no cenário internacional, se considerarmos um ranking dos países que mais 

encarceram no mundo, os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar com cerca de 2,2 milhões 

de presos, seguidos pela China com aproximados 1,6 milhões, com o terceiro lugar 

preenchido pela Rússia, com uma população por volta de 640.000 presos. De acordo com o 

Ministério da Justiça (2014), em uma análise dos 20 países que mais aprisionam no planeta, o 

ranking das chamadas taxas de encarceramento (relação de pessoas presas a cada 100.000 

habitantes) seria apresentado na seguinte ordem: 1º - Estados Unidos (698); 2º - Rússia (468); 

3º Tailândia (457). Walmsley (2016) alerta que, segundo estimativas da Organização das 

Nações Unidas (ONU), a taxa média de encarceramento mundial é de 144 por 100.000. 

Os dados acima, preliminares para um debate mais específico, ajudam-nos a 

identificar o processo globalizado de encarceramento em larga escala. Ainda de modo inicial, 

percebe-se os Estados Unidos como o maior encarcerador das últimas décadas, seja em 

números absolutos ou proporcionais. Tal dinâmica reforça as teses de Wacquant (1999; 2001; 

2013) sobre a transformação daquele país em um Estado Penal
4
 cuja máxima migrou das 

políticas de bem-estar social para o punitivismo graças a uma gestão neoliberal do Estado. 

                                                 
4
 Segundo Wacquant (2013, p. 110), o Estado Penal configura-se como uma “política estatal de criminalização 

das consequências da miséria de Estado”. De acordo com o autor, as principais características deste tipo de 

Estado são: 1) a regorganização progressiva de políticas sociais em instrumentos de vigilância e controle de 

grupos e segmentos considerados insubmissos à ordem econômica hegemônica e; 2) A prisão como estratégia de 

conteção sistemática de pobres e indisciplinados. 
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Wacquant (2013) registra primorosamente as entranhas do universo penal 

estadunidense e observa que, além de ser um grande exportador de políticas criminais 

(incluindo o Brasil como “cliente”), os Estados Unidos se transformaram na democracia mais 

punitivista e lucrativa do mundo. Encarcerar desde pequenos delitos, “privilegiando” negros, 

latinos e precarizados se tornou um grande negócio em contraposição ao encolhimento 

drástico das políticas sociais. Nas palavras do autor, trata-se do “advento do „Big 

Government‟ carcerário” (p. 263). 

Os dados apresentados por Wacquant (2013) são absolutamente didáticos e precisos 

para melhor compreensão da sociedade penal em que se transformaram os Estados Unidos. 

Dentre os expostos, elaboramos um resumo composto por 10 tópicos ilustrativos da situação 

carcerária naquele país: 

1. Entre 1992 e 2000 a Agência Federal de Prisões teve suas despesas 

alavancadas de 1,6 para 3,4 bilhões (+112,5%). No mesmo período, seu efetivo funcional 

saltou de 24 para 34 mil trabalhadores (+41,67%), caracterizando o maior crescimento de 

orçamento e efetivo operacional da história da agência. 

2. Entre 1982 e 1997, o orçamento destinado às organizações penitenciárias 

cresceu 383%, ao passo que as despesas globais do país apenas 150%. 

3. A administração penitenciária da Califórnia, tomada a título de exemplo, viu 

seu orçamento subir de um patamar de 300 milhões em 1980 para 4,3 bilhões de dólares 

(+14.233,4%) em 1999, orçamento que ultrapassava a dotação do município de San 

Francisco, além da soma de todos os recursos direcionados aos oito campi da Universidade da 

Califórnia. 

4. Em 1997, as administrações penitenciárias tornaram-se o terceiro maior 

empregador dos Estados Unidos, registrando cerca de 708 mil trabalhadores, excetuando-se os 
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estabelecimentos prisionais privados e centros para jovens detentos, fato que, se considerado, 

elevaria a cifra significativamente. 

5. Entre 1980 e 1995, as despesas penitenciárias saltaram de 6,9 para 46,2 bilhões 

de dólares (+569,7%) ao passo que os dois principais programas sociais de assistência aos 

pobres tiveram uma evolução bem inferior. O benefício às mães privadas de recursos cresceu 

de 10,9 para 19,9 bilhões (+82,6%) e os cupons de ajuda alimentar para famílias identificadas 

abaixo da linha da pobreza saltaram de 9,6 para 27,4bilhões de dólares (+185,42%). 

6. No período de 1980 a 1990, as prisões viram suas despesas emergirem de 6,9 

para 26,1 bilhões de dólares (+278,3%). No mesmo lapso temporal, o investimento em 

habitação social despencou de 27,4 para 10,6 bilhões de dólares (-61,3%).  

7. Desde 1995, as despesas com a construção de prisões ultrapassaram o montante 

gasto com a construção de prédios universitários.  

8. Entre 1980 e 1997 a University of the District of Columbia (instituição pública) 

minguou de 15.340 para 4.729 estudantes (-69,17%) e de 804 para 454 docentes de ensino 

superior (-43,5%). Em sentido oposto, o número de detentos do distrito saltou de 2.973 para 

12.745 (+328,69%) e o número de guardas prisionais de 229 para 1984 (+766,38%). 

9.  Em 1983 iniciou-se a construção do primeiro estabelecimento prisional 

privado dos Estados Unidos. Entre 1987 e 1999 o número de vagas nestas prisões cresceu 

explosivamente de 3.100 para 145.000 (+4.577,42%). 

10. Em pesquisa realizada em 1995 com 823 diretores de unidades prisionais 

evidenciou-se o abandono das propostas e metas de “reabilitação” em nome da função 

máxima de “neutralização” e endurecimento das condições de encarceramento. 

A Rede de Justiça Criminal (2016) alerta que o encarceramento em massa não 

produziu qualquer impacto positivo sobre os indicadores de violência, de tal forma que os 3 

países que mais encarceram no mundo(Estados Unidos, China e Rússia) estariam, atualmente, 
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em um processo de redução de suas taxas de aprisionamento. De modo mais detalhado, no 

período entre 2008 e 2013, os Estados Unidos baixaram em 8%, China em 9% e Rússia em 

24% as referidas taxas. Algo novo parece estar acontecendo no campo prisional das principais 

potências mundiais, o que não significa afirmar uma completa implosão de suas políticas 

criminais, mas, possivelmente, atualizações das formas punitivas a exemplo das 

transformações conjunturais associadas às recorrentes crises do capitalismo. 

De um modo geral, o Brasil configura-se como um importador de políticas penais 

estadunidenses, seguindo caminho semelhante no tocante ao encolhimento de políticas sociais 

e recrudescimento do aparato punitivo e sua lógica de encarceramento em massa. A principal 

exceção refere-se exatamente aos últimos dados internacionais apresentados: ao passo em que 

os principais encarceradores do planeta vêm reduzindo suas taxas de aprisionamento, o Brasil, 

na contramão deste processo, nos últimos anos majorou em 33% tais indicadores (Ministério 

da Justiça, 2014). Isto é apenas um elemento do maximalismo penal em que estamos 

mergulhados (Batista, 1997; Lara, 2011). 

Em diferentes ambientes costuma-se bradar que “o Brasil é o país da impunidade”, que 

“a polícia prende e a justiça solta” e tantos outros jargões que apontam para uma suposta 

leniência do sistema de justiça penal com os suspeitos, investigados ou autores de crimes. 

Trata-se, por óbvio, do mais puro reflexo da cultura do ódio e intolerância que tem se 

avolumado no país. Discursos que demarcam a dicotomia adversativa entre o eu (cidadão de 

bem) e o outro (inimigo), desconsideram números, argumentos e fatos que transmitem 

cabalmente a crescente criminalização da pobreza, a judicialização da vida e a hiperinflação 

carcerária.  

De acordo com a 11ª edição da World Prison Population List (Walmsley, 2016), o 

Brasil ocupa a 4ª colocação no ranking dos países que mais aprisionam no mundo, registrando 

uma marca de 607.000 presos. O Conselho Nacional de Justiça (2014) afirma que, se 
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considerarmos os apenados em prisão domiciliar, o número salta para 711.463 prisioneiros, 

levando o Brasil a galgar a 3ª posição no ranking supracitado, superando a Rússia e ficando 

atrás apenas de Estados Unidos e China. Saliente-se o agravante de o sistema prisional 

brasileiro não gozar de vagas suficientes para comportar tamanho contingente, anotando uma 

taxa de ocupação na casa de 161% (razão 1,61 preso/vaga).  

São evidentes a superlotação carcerária e o déficit de vagas, fatos que contribuem para 

o diagnóstico de um sistema prisional inchado, violador de direitos e fracassado quanto ao 

cumprimento de seus objetivos formais, de garantias processuais e de princípios 

constitucionais ligados à dignidade humana. São cotidianamente constatadas condições 

insalubres de encarceramento, problemas relacionados à alimentação, presença de animais 

(como ratos, baratas etc.), multiplicação de doenças, torturas maus tratos e todo tipo de 

sofrimento físico. Trata-se de uma política criminal
5
 que opta por estas características de 

aprisionamento, refutando a tese de que tal barbárie seja natural. 

Assim como o trabalho assalariado precário, a inflação carcerária não é uma fatalidade 

natural ou uma calamidade ordenada por alguma divindade longínqua e intocável: ela 

é resultado de preferências culturais e de decisões políticas que exigem ser submetidas 

a um amplo debate democrático. Como todo fenômeno social, segundo Mauss, ela é 

„obra da vontade coletiva, e quem diz vontade humana diz escolha entre diferentes 

opções possíveis‟ (Wacquant, 2001, p. 150). 

Foi como consequência de escolhas político-criminais que o Brasil se tornou a quarta 

população prisional também no tocante à taxa de encarceramento. Com uma marca de 300 

presos para cada 100.000 habitantes, o país só perde neste quesito para Estados Unidos, 

Rússia e Tailândia (considerando somenteos 20 países com maiores populações prisionais no 

                                                 
5
 Segundo Batista (2012, p. 23), “o conceito de política criminal abrangeria a política de segurança pública, a 

política judiciária e a política penitenciária”. Pode ser compreendida, portanto, como um conjunto de princípios, 

saberes e normas que subsidiam os processos de criminalização e a tutela dos criminalizáveis por parte do 

Estado. 
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mundo). De acordo com o Institute for Criminal Policy Research, a taxa mundial de 

encarceramento, baseada em estimativas da ONU, é de 144 presos para cada 100.000 

habitantes, dado que lança luz para o Brasil como um grande encarcerador tanto em números 

absolutos quanto relativos (Walmsley, 2016). 

A curva ascendente do quantitativo da população prisional apresenta-se como outro 

dado alarmante. No intervalo entre 1990 e 2014, a população carcerária no Brasil saltou de 

90.000 para 607.000, registrando um aumento de 575% em 24 anos
6
, ou seja, o número de 

encarcerados em 2014 é 6,7 vezes maior do que o computado em 1990. O mesmo expediente 

pode ser percebido com a evolução da taxa de encarceramento ao longo dos anos. Entre 2000 

e 2014, o incremento é de 137 para 300 presos a cada 100.000 habitantes, ou seja, elevação de 

118,97%. O Ministério da Justiça (2014), além de abrigar tais informações de modo 

sistematizado, apresenta duas projeções de absoluta gravidade, caso a progressão média de 

encarceramento se mantenha: 1) em 2022 a população carcerária ultrapassará a casa 1 milhão 

de pessoas presas; 2) Em 2075 uma em cada dez pessoas estará presa. 

Ainda no tocante aos flagelos da política criminal, chama atenção o elevado número 

de presos sem condenação no país. Segundo o Ministério da Justiça (2014), 41% da 

população carcerária brasileira são constituídos de presos provisórios, dado que consagra ao 

Brasil a 4ª colocação mundial
7
 neste quesito (atrás de Estados Unidos, Índia e China, 

respectivamente). O Conselho Nacional de Justiça (2014) apresenta números divergentes e 

registra uma taxa de 32% para este ponto, alegando que a inclusão das prisões domiciliares no 

cômputo geral do aprisionamento justificaria a queda percentual. O fato é que o indicador é 

                                                 
6
 Se considerarmos o cálculo envolvendo as prisões domiciliares, o salto é de 90.000 para 711.463 presos e o 

crescimento de 690,51% em 24 anos. 
7
 Considerando os 20 países que mais encarceram no mundo. 
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elevadíssimo, tornando-se ainda mais grave se considerarmos que 60% desta população estão 

custodiadas a mais de 90 dias
8
 aguardando julgamento. 

O perfil do preso no Brasil configura-se como mais uma face de nossa política 

criminal. De acordo com o “Mapa do Encarceramento” publicado pela Secretaria Nacional da 

Juventude em 2015
9
, 54,8% dos presos no Brasil possuem entre 18 e 29 anos, 63,2% não 

possuem sequer o ensino fundamental completo, 60,8% são negros, 49,1% cometeram crimes 

contra o patrimônio e 25,3% praticaram tráfico de entorpecentes
10

. Os dados do 

“Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias”
11

 (Ministério da Justiça, 2014) vão 

ao encontro dos anteriormente apresentados com pequenas variações e acréscimo de novas 

informações. Segundo esta fonte, portanto, 94% são homens
12

, 58% estão na faixa etária entre 

18 e 29 anos, 68% não possuem o ensino fundamental completo, 67% são negros, 57% são 

solteiros, 38% cometeram crimes contra o patrimônio e 27% ligados ao tráfico de drogas.  

Os dados aportados acima, em consonância com a vasta literatura já publicada sobre o 

assunto, identificam claramente a natureza seletiva do sistema penal brasileiro. São os 

jovens
13

, negros e precariamente escolarizados os principais alvos da justiça penal. Some-se a 

isso o fato de serem pobres e despossuírem vínculos trabalhistas ou possuírem laços 

esgarçados com o mercado formal de trabalho. A máquina de encarceramento possui herança 

recente do sistema escravocrata brasileiro e laços estruturais com a lógica do capital, 

promovendo a neutralização efetiva de todos aqueles considerados desnecessários ou 

                                                 
8
 Segundo o Ministério da Justiça (2014), “prazo previsto para encerramento da instrução preliminar do 

procedimento do Júri é pouco superior à soma dos prazos do procedimento ordinário para encerramento da 

instrução e prolação da sentença. De uma forma geral, e desconsiderando as peculiaridades do caso concreto, é 

lícito concluir que esse é um prazo razoável para encerramento da instrução” (p. 21). 
9
 O Mapa do Encarceramento, apesar de publicado em 2015, apresenta informações referentes até o ano de 2012 

no Brasil. 
10

 São crimes contra o patrimônio aqueles previstos no Título II do Código Penal. 
11

 Informações referentes até o ano de 2014. 
12

 Neste quesito, cabe ressaltar que a curva ascendente de prisões de mulheres em números absolutos e relativos 

vem se mostrando maior que a dos homens. De igual modo a natureza dos principais crimes praticados também 

diverge, fatos que, aliados a outras questões de gênero também relevantes, sugerem a necessidade de mais 

estudos específicos para esta população.  
13

 O Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013) considera jovens todos aqueles com idades entre 15 e 29 anos. 



27 

 

inoportunos ao seu funcionamento pleno (Batista, 2003; Batista; 2009; Batista 2012; Cruz; 

2014; Karam, 2011; Kilduff, 2010; Matsumoto, 2013, Rodrigues, 2009; Wacquant, 2001; 

Zaccone, 2015). 

Tudo isto leva a crer que os integrantes da elite são assépticos a priori às relações 

duvidosas do mundo do crime. Em princípio, são sujeitos “de bem”, moralmente 

corretos, aceitos e, não raro com trânsito livre nas instâncias de poder político e 

econômico. Ao status inquestionável destes sujeitos, coloca-se o desamparo moral dos 

integrantes da classe pobre. A suspeição sobre o comportamento de negros e pardos, 

mal vestidos, distantes de um padrão estético dominante, aponta para a exclusão moral 

que estigmatiza esses sujeitos: são comuns as expressões “com jeito de bandido”, 

“elemento em atitude suspeita”, “motorista de carro suspeito”. (Carvalho et. al., 2005, 

p. 74-75) 

Tais dados apontam não só para a superpopulação carcerária que vem sendo cultivada 

no país, mas igualmente para uma política criminal que trata o aprisionamento como 

dispositivo regular de controle político e social, em especial se for considerado o perfil do 

público que compõe o cárcere brasileiro. Nesse sentido, fora do campo da legalidade e dos 

discursos formais, o extermínio dirigido também se configura como parte estrutural desta 

política, ou seja, é absolutamente equivocado tratar o Brasil como o país da impunidade, 

sendo mais adequado reconhecê-lo como a pátria da seletividade penal. 

De acordo com o “Atlas da Violência” (2016), publicação organizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP), o Brasil tornou-se o país com o maior número de homicídios do mundo, com 

59.627 mortes desta natureza registradas em 2014, cerca de 10.000 assassinatos a mais que o 

registrado em 2008 ou, em termos percentuais, uma elevação de aproximadamente 20% em 6 

anos. Tais indicadores representam mais de 10% dos homicídios registrados em todo o 
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mundo, fato que aponta para o caos no gerenciamento da segurança pública do país e 

preocupa pelos números em si e pelo direcionamento nos alvos de tamanha matança. 

Não coincidentemente,o perfil dos encarcerados é o mesmo das principais vítimas de 

homicídios no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, os assassinatos são a principal causa 

mortis da população entre 15 e 29 anos no país, atingindo principalmente os negros, 

moradores de periferia e regiões metropolitanas dos centros urbanos. A última edição do 

Mapa da Violência (Waiselfsz, 2016), tratando dos homicídios por arma de fogo no Brasil, 

indica que 94,4% das vítimas eram homens, 59,7% eram jovens e 69,8% eram negros. Trata-

se claramente de um genocídio contra a população pobre, jovem e negra deste país. 

Segundo a edição 2015 do “Anuário Brasileiro da Segurança Pública”, o papel das 

polícias merece vitrine neste debate. Somente no ano de 2014, 3022 pessoas foram mortas 

pela polícia no Brasil, fato que representa a letalidade policial a cada 3 horas no país. Quando 

comparado ao ano anterior, a situação torna-se ainda mais grave, dado aumento de 37,2% na 

referida taxa. A vitimização policial também foi apurada pelo Anuário, contabilizando 398 

policiais mortos em 2014, número 2,5% menor que o registrado em 2013. Isto significa 

afirmar que neste cenário de guerra, os profissionais de segurança pública também são 

assassinados, mas matam, e o fazem em uma escala absurdamente superior.  

Os policiais vêem o império da lei como um obstáculo e não como uma garantia de 

controle social. O seu papel é o de proteger a sociedade de qualquer “elemento 

marginal” usando qualquer meio. Esses assassinatos são apoiados pelas elites e pelos 

pobres que em sua grande maioria são as principais vítimas (Pinheiro, 1997, p. 49). 

A “guerra particular”
14

 em que estamos inseridos, conforme dados apresentados 

anteriormente, evidencia dois motores fundamentais: a defesa da propriedade privada e a 
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 Expressão forjada por João Moreira Salles e Kátia Lund no documentário “Notícias de uma Guerra Particular” 

(1999), obra que retrata o conflito vivenciado cotidianamente entre moradores, traficantes e a Polícia Militar do 

estado do Rio de Janeiro.  
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chamada guerra às drogas, não coincidentemente os dois principais motivos oficiais de 

encarceramento no Brasil. Em nome destes dois processos, o desprezo às leis é fato notório e 

as forças da ordem, a exemplo dos capitães do mato no período escravocrata, agem de modo a 

caçar, torturar e, se for preciso, exterminar os elementos que representem quaisquer ameaças à 

ordem social vigente.  

A lógica punitivista é perceptível tanto nas ações preventivas e de repressão quanto na 

investigação e julgamentos. Segundo o Instituto Avante Brasil (2011), estima-se que no Brasil 

apenas 8% dos homicídios investigados são devidamente apurados (autoria e circunstâncias 

do crime), fato que, se considerarmos quem são as principais vítimas destes homicídios 

(jovens, negros e moradores de periferia), somos levados a concluir que, assim como o 

encarceramento e as mortes, a investigação policial e os ritos judiciais também padecem de 

seletividade. A vida (de muitos) parece valer bem menos que a propriedade (de poucos). 

A defesa da propriedade privada comparece de diversas formas junto à lógica penal 

vigente, seja pelo espírito das leis que regem esta seara, pelos processos de criminalização, 

pela produção do sentimento de necessidade de segurança privada ou, de modo mais recente 

no Brasil, pela privatização das prisões. Segundo o Ministério da Justiça, há no país, 

atualmente, 52 unidades prisionais privatizadas, seja pelo regime de cogestão (34) ou parceria 

público-privada (18) 
15

. Tal número representa 4% do total de instituições penitenciárias no 

Brasil (1154). Conjecturada a articulação da política criminal com o lobby político da 

segurança privada e os rumos da política econômica, supõe-se que este número tenda a 

aumentar nos próximos anos. 

                                                 
15

 “Entende-se como cogestão o tipo no qual um administrador privado é responsável pela gestão de 

determinados serviços da unidade, cabendo ao Poder Público e ao ente privado o gerenciamento conjunto do 

estabelecimento. Parceria público-privada, no âmbito prisional, é definida como a modalidade de gestão na qual 

a entidade privada realiza a construção e a gestão integral do estabelecimento, ao passo que o ente público 

fiscaliza essa atividade” (Ministério da Justiça, 2014, p.81). 
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A “Pública - Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo” (Sacchetta, 2014) 

estima que haja, na atualidade, cerca de 200 instituições prisionais privadas em todo o mundo. 

De acordo com o Centro de Pesquisa americano “ITPI – In The Public Interest” (2016), as 

duas maiores empresas de prisão nos Estados Unidos administram 83 presídios com 

capacidade total para 132.000 presos, ou seja, 6% da população carcerária total daquele país. 

O negócio das privatizações movimenta uma economia multimilionária que vai desde a 

construção e gestão dos presídios até a prestação de serviços conexos, como alimentação, 

transporte, vigilância e monitoramento eletrônicos, testes de drogas etc.  

Ainda segundo o ITPI, as empresas privadas de encarceramento gastam milhões de 

dólares influenciando funcionários públicos. Apenas em 2014, a Corrections Corporation of 

America (CCA) e o GEO Group (as duas maiores empresas do ramo) teriam gasto cerca de 

5,9 milhões de dólares em lobby e doações para campanhas políticas. O negócio, que investe 

altas quantias financeiras, requer algumas garantias de lucratividade: O ITPI afirma que, de 62 

contratos de penitenciárias privadas analisados nos Estados Unidos, 65% consignam algum 

tipo de garantia de número mínimo de presos ou penalidades impostas ao Estado no caso de 

vagas ociosas. 

No modelo supracitado, quer a criminalidade eleve ou decline, o Estado se vê 

obrigado a garantir o número mínimo de presos ou compensar a concessionária pelo 

“prejuízo”. Nesse sentido, o lobby visaria à formulação de leis penais mais rígidas, às quais 

fomentariam o incremento ou manutenção do número de presos. A sobrevivência destas 

empresas se acosta, dentre outras coisas, na lógica neoliberal de que quanto menor a ação do 

Estado, maior a eficiência. Na prática, o que se observa neste modelo é que o apenado virou 

“mercadoria” e que “quanto mais presos, maior o lucro” 
16

.  
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 Título da reportagem/documentário publicada em http://apublica.org/2014/05/quanto-mais-presos-maior-o-

lucro/ 
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Nos Estados Unidos, o negócio parece ter atingido um “gargalo” econômico no ano de 

2013, começando a apresentar indícios de que encontrou seu limite máximo de exploração e 

exibindo curvas descendentes na população carcerária e receitas obtidas. No Brasil, em 

sentido oposto, as propostas em torno da privatização dos presídios se avolumam, bem como 

a argumentação política em torno de custos e benefícios, notadamente a redução da violência 

e das condições degradantes do cárcere. Tais discursos vêm sendo veementemente refutados 

por diversos estudos na área (Minhoto, 2010; Pastoral Carcerária Nacional, 2014; Silva, 2016) 

e por acontecimentos desastrosos, como a recente chacina no Complexo Penitenciário Anísio 

Jobim (COMPAJ), em Manaus/AM. 

No dia 1º de janeiro de 2017, deflagrou-se um confronto entre facções criminosas no 

interior do COMPAJ. Em meio ao conflito, 56 mortes foram registradas, configurando o que 

seria a segunda maior chacina prisional do Brasil, ficando atrás apenas do Massacre do 

Carandiru, ocorrido em 1992 e que computou 111 mortes. No caso atual, todas as vítimas 

eram presos custodiados pelo Estado em uma penitenciária privatizada, gerenciada pela 

empresa “Umanizzare”. A empresa, que administra 6 unidades prisionais no Amazonas e 2 no 

Tocantins, assumiu a gestão do COMPAJ (com cerca de 1072 internos) em 2014 e divulga em 

seu site institucional que “seguindo como exemplo instituições em países onde até 80% dos 

detentos podem ser reabilitados, a Umanizzare acredita que para reabilitar, além de boas 

condições físicas, o detento precisa de atividades que ofereçam um futuro de volta à 

sociedade” (Umanizzare, s.d). 

A chacina ganhou repercussão nacional e internacional e provocou manifestações que 

chamam atenção, como o fato do presidente da República, Michel Temer, em um 

pronunciamento oficial, tratar o massacre como um “acidente pavoroso”. O chefe do 

executivo, em uma tentativa de desqualificar as responsabilidades do Estado diante da 

tragédia, afirmou, ainda, que “sabe-se que lá em Manaus o presídio era privatizado, 
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terceirizado, e, portanto, não se pode por assim dizer que uma responsabilidade muito 

objetiva, muito clara, muito definida dos agentes estatais”. Afirmações, a nosso ver, 

desastrosas e equivocadas, visto que não se pode considerar um massacre de tamanha monta, 

ocorrido sob os olhos do Estado (e de seus prepostos), como um acidente, nem tampouco 

esvaziar as competências estatais no trato da gestão penitenciária. Trata-se, no mínimo, de 

responsabilidade solidária, visto que a custódia de presos é uma obrigação pública, neste caso 

administrada por uma concessionária privada (Marquesi& Oliveira, 2009). 

Alguns dias depois da chacina de Manaus, o governo brasileiro lançou o “Plano 

Nacional de Segurança Pública”, o qual prevê três principais áreas de atuação: violência 

contra a mulher, sistema penitenciário e criminalidade transnacional. No tocante às ações 

previstas para o sistema prisional constam a modernização do sistema, a capacitação de 

presos, a análise da situação de presos provisórios, a construção de 5 presídios federais para 

presos de alta periculosidade e a destinação de recursos repassados aos estados. Sobre a 

transferência de recursos constam 800 milhões de reais para construção de mais 

penitenciárias, 400 milhões para equipamentos como scanners, raio-x e armas, 150 milhões 

para bloqueadores de celular, 80 milhões específicos para scanners e 72 milhões para 

aquisição de 10.000 tornozeleiras eletrônicas. Nenhuma palavra sobre o fracasso da política 

criminal, o encarceramento excessivo e a necessidade de transformações estruturais nesta área 

(Ministério da Justiça e Cidadania, 2017). 

O fato é que a privatização, além de não impedir a tragédia, consome altas cifras do 

governo brasileiro. Se o custo médio de um preso é de 2,4 mil reais, com as privatizações este 

gasto se multiplica. A título de exemplo, só no estado do Amazonas, a Umanizzare recebeu 

301 milhões de reais em 2016 para prestação de serviços da administração prisional. 

Considerando que a empresa tem sob sua responsabilidade cerca de 6.100 detentos, o custo 

médio de cada apenado “privatizado” salta para aproximadamente R$ 4.112,00. Isto sem 
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considerarmos os gastos e investimentos do próprio estado junto ao sistema prisional. Cai por 

terra a máxima neoliberal de que a iniciativa privada presta serviços melhores e menos 

custosos que o Estado. 

Sem considerar a exorbitância gasta com as prisões privadas, a presidenta do Supremo 

Tribunal Federal (STF), ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, ao participar da 64ª Reunião 

do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (CONSESP), em 2016, ponderou
17

: 

“Um preso no Brasil custa R$ 2,4 mil por mês e um estudante do ensino médio custa R$ 2,2 

mil por ano. Alguma coisa está errada na nossa Pátria amada”. Em se tratando da privatização 

das prisões, poderíamos não só corroborar a tese de que algo vai mal, como afirmar que a 

mercantilização do sofrimento tem transformado presos em matéria-primapara o sucesso deste 

campo de negócios.  

Importa lembrar que tamanhas tragédias não são exclusividade dos presídios 

administrados pela iniciativa privada. As prisões públicas são historicamente reconhecidas 

pelo processo de sucateamento, pelas rotineiras violências e pelo tratamento cruel, desumano 

e degradante dirigido aos custodiados. Violações diárias à dignidade humana que se tornam 

visíveis em casos de rebeliões, motins ou carnificinas. Vide como exemplos, somente em 

janeiro de 2017, a chacina na maior penitenciária de Roraima, com 31 mortes e o massacre na 

Penitenciária de Alcaçuz, Rio Grande do Norte, contabilizando 26 mortes. O grande 

encarceramento produz sequelas estruturais, as quais culminam quase sempre com o 

extermínio daqueles considerados excedentes ou não-humanos.  

O processo de reificação dos presos associa-se à naturalização da violência prisional, 

ao ponto das chacinas serem tratadas por alguns funcionários (públicos ou privados) do 

cárcere como uma situação banal. Cite-se como exemplo, um áudio de autoria de Wilma 

Batista, presidenta do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio Grande do Norte 

                                                 
17

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83819-carmen-lucia-diz-que-preso-custa-13-vezes-mais-do-que-um-

estudante-no-brasil 
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(SINDASP/RN), divulgado pelo site “Ponte – Direitos Humanos, Justiça, Segurança Pública” 

(2017, s.d). Na gravação, a servidora pública, aparentando estar no presídio de Alcaçuz/RN, 

diante da tragédia anteriormente relatada, repassa informações a terceiros e explana: 

Bom dia, pessoal. Aqui em Alcaçuz tudo tranquilo (...) os corpos tão ali no chão (...) 

pelo que tô vendo aqui de cima da guarita não tem nem 20 corpos, muito poucos, a 

não ser que tenha mais lá dentro. (...) Aqui na minha frente pouca coisa, só tem 3 

cabeças, tem uma separada ali no asfalto, 4, o resto está tudo tranquilo e a maré aqui tá 

alta, o mar tá muito...muito convidativo para tomar uma gela e assistir. 

Tais dados e informações convocam-nos a problematizar estruturalmente a política 

criminal e, por consequência, o sistema penitenciário. A ilusão privatizadora e a gestão 

pública dos excedentes são graves problemas, os quais, dificilmente serão solucionados 

enquanto não forem atacadas as verdadeiras raízes da questão: a relação umbilical entre a 

justiça penal e a lógica do capital. É neste campo de tensão que florescem os discursos que 

apontam para a necessidade de reformas e humanização do sistema de justiça criminal, ideias 

que sugerem a atuação profissional da psicologia, entre outros saberes, como trabalho 

fundamental visando a estes objetivos. 

Diante deste cenário minimamente delineado, a prática profissional do psicólogo 

torna-se um dispositivo interessante com vistas à manutenção ou ao enfrentamento das 

engrenagens penais. Frequentemente instados a elaborarem algum tipo de acompanhamento 

psicológico ou avaliação acerca da “personalidade do agente” (autor do crime), os psicólogos 

ligados aos Tribunais de Justiça ou ao sistema penitenciário ocupam o delicado lugar de 

assessorar a Justiça em suas demandas por laudos, pareceres e considerações supostamente 

capazes de “radiografar” a subjetividade humana e quantificar o risco de novos 

comportamentos indesejados (Rauter, 2003). 
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O trabalho do psicólogo no campo jurídico e prisional vem sendo historicamente 

questionado, revisto e reinventado. Vislumbra-se a necessidade de novos procedimentos e 

compromissos éticos e políticos, especialmente voltados para a garantia e promoção dos 

direitos humanos. Em 2011, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) deu provas do processo 

de transformação profissional neste campo e publicou a Resolução CFP 012/2011
18

, 

responsável por regulamentar a atuação do psicólogo no âmbito do sistema prisional. Tal 

dispositivo, em consonância com outros marcos éticos e legais, determina que a atuação 

profissional do psicólogo no âmbito prisional deverá respeitar e promover: 

a) Os direitos humanos dos sujeitos em privação de liberdade, atuando em âmbito 

institucional e interdisciplinar; 

b) Os processos de construção da cidadania, em contraposição à cultura de 

primazia da segurança, de vingança social e de disciplinarização do indivíduo; 

c) A desconstrução de que o crime está relacionado unicamente à patologia ou à 

história individual, enfatizando os dispositivos sociais que promovem o processo de 

criminalização; (Resolução CFP n. 12, 2011, p. 2) 

Esboçada uma breve análise de conjuntura nacional relacionada à política criminal, 

cumpre-nos questionar o papel do psicólogo em meio a esta dinâmica. Certos de que os 

dispositivos legais, por si só, não garantem uma atuação profissional socialmente 

comprometida com a promoção dos direitos humanos, cabe-nos apresentar o tema central da 

tese: as conexões entre Psicologia, Criminologias e Política Criminal.Tentar discutir estas 

relações à luz da Criminologia Crítica pareceu-nos relevante pela possibilidade de 

problematizar os saberes criminológicos insignemente constituídos, traçar uma análise de 

                                                 
18

 Desde abril de 2015, a referida Resolução encontra-se suspensa por força de decisão judicial. O 

questionamento que motivou a suspensão do documento refere-se, principalmente, ao Art. 4º do referido 

dispositivo. Neste sentido, nosso entendimento é de que a suspensão da Resolução não configura óbice para as 

análises que se seguem nessa tese, dentre outras coisas, por considerarmos que os documentos psicológicos 

investigados foram expedidos entre 2013 e 2014, ou seja, antes do embargo judicial. Neste momento, a validade 

da Resolução CFP 12/2011 encontra-se sub-júdice no Supremo Tribunal Federal (STF). 
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conjuntura da política criminal na atualidade e colocar em xeque os lugares historicamente 

ocupados pela psicologia no campo da justiça penal. 

No tocante aos propósitos acadêmicos, pode-se afirmar que o objetivo geral desta 

tese é analisar as relações existentes entre a Política Criminal e os discursos/práticas 

psicológicos ligados à justiça penal no Brasil. Ao desmembrarmos a referida meta, ficam 

consignados os seguintes objetivos específicos: a) relacionar aspectos teóricos, éticos e 

políticos presentes nas práticas psicológicas vinculadas ao sistema penal; b) analisar em que 

medida a atuação da Psicologia corrobora ou confronta a política criminal vigente; c) 

identificar se e como a defesa e promoção dos direitos humanos se faz presente em discursos 

e práticas psicológicas ligadas à justiça penal; d) Identificar que alternativas podem ser 

pensadas para a atuação profissional neste campo de tensões.  

Tratar das relações entre a política criminal e os saberes psi configura-se como uma 

possibilidade ímpar de compreender melhor os desdobramentos políticos das práticas 

psicológicas neste campo de atuação, além de problematizar, ética, profissional e 

ideologicamente a atuação profissional da psicologia nesta área. Em tempos de punitivismo 

exacerbado, acreditamos ser o momento bastante oportuno para a análise pormenorizada das 

relações supracitadas, de modo a semear terreno fértil para a construção de novas relações da 

Psicologia com o sistema de justiça. Neste diapasão, há que se ressaltar, ainda, a questão da 

interdisciplinaridade e articulação do conhecimento psi com outras áreas de conhecimento, 

notadamente com a criminologia crítica, como importante dispositivo de fortalecimento de 

uma Psicologia Jurídica menos pericial, mais comprometida com os direitos humanos e com a 

transformação social. 

Para além desta introdução, esta tese consta de três capítulos e considerações finais 

que se esforçam por evidenciar ao máximo as relações e objetivos supracitados. O Capítulo 1 

cuida de elencar diferentes escolas teóricas de criminologia, de modo a cartografar distintas 
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perspectivas de compreensão da questão criminal. A nosso ver, trata-se de uma opção 

relevante por evidenciar o quanto as diferentes escolas de pensamento criminológico ainda se 

encontram presentes em nosso ordenamento jurídico, na política criminal e práticas 

cotidianas. O capítulo aborda, ainda, a receptividade da criminologia no Brasil, traçando um 

panorama histórico de como o país importou e incorporou tais teorias ao ambiente 

criminológico local. 

O Capítulo 2 se ocupa da fundamentação teórica central da tese, ou seja, da 

Criminologia Crítica. Apresenta detalhadamente um histórico e fundamentos deste referencial 

criminológico, descreve as principais diferenças com relação às criminologias anteriormente 

apresentadas, discute sua emergência na América Latina e provoca um debate crítico sobre a 

política criminal na realidade brasileira à luz de preceitos teóricos particulares deste 

referencial.  

O Capítulo 3 trata de incluir a Psicologia mais diretamente nos debates travados 

anteriormente. Preocupa-se em analisar qual o lugar da psicologia diante da política criminal e 

das estruturas alicerçadas no campo da justiça penal sem perder de vista a articulação com a 

lógica do capital e o tema dos direitos humanos. A análise proposta consta de duas partes que 

caminham conjuntamente: uma problematização teórica acompanhada de ilustrações junto a 

exemplos do que se pretende argumentar ao longo do capítulo. 

Trata-se, portanto, de um estudo cujo percurso metodológico iniciou-se com a revisão 

da literatura (nacional e internacional) relacionada à política criminal, saberes criminológicos, 

criminologia crítica e psicologia jurídica (principalmente ligada à esfera penal). Como etapa 

complementar, foram acessados 84 documentos psicológicos presentes em processos 

criminais de uma Vara de Execuções Penais sediada em uma capital brasileira
19

. O único 
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 Optou-se por não revelar a capital investigada como forma de se reforçar a preservação de sigilo dos dados e 

anonimato dos apenados e autores dos documentos. Tal escolha justifica-se, ainda, pelo fato de que a 
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critério de corte para os processos selecionados era de que o documento psicológico a ser 

coletado tivesse data posterior a 2011, ou seja, em período já regulamentado pela Resolução 

012/2011 do CFP. Todos os critérios éticos foram devidamente respeitados. 

Ao longo do debate teórico travado no referido capítulo, fragmentos dos documentos 

pesquisados foram confrontados com os postulados da criminologia crítica com vistas a 

exemplificar argumentos e colaborar com o melhor entendimento de categorias de análise 

formuladas. É preciso atentar para o fato de que a lógica de construção de conhecimento desta 

tese não é a mesma aplicada aos estudos quantitativos (nos quais a possibilidade de 

generalização do dado está vinculada à representatividade de uma amostra). A análise dos 

documentos psicológicos é, portanto, meramente ilustrativa, sendo as generalizações e 

conclusões produzidas não em função do tamanho da amostra, mas pelos procedimentos de 

investigação, mediações e determinações teóricas do estudo. 

Este último capítulo se propõe, por fim, a problematizar possíveis alternativas à 

atuação profissional psi junto ao sistema de justiça criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
identificação da cidade poderia levar o leitor a, equivocadamente, crer que a análise proposta diz respeito apenas 

ao local de coleta dos dados. 
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1. Criminologias 

 

1.1 Criminologia Liberal 

 

Il diritto è la libertà.  

(Francesco Carrara) 

 

Um divisor de águas no campo da justiça penal. Assim é reconhecida a Escola 

Clássica da Criminologia, também intitulada de Escola Liberal, cuja emergência data de 

meados do século XVIII na Europa. Pautada nos ideais iluministas, a Escola Clássica foi 

forjada em meio a um ambiente de contestações às ideias e práticas penais vigentes ao longo 

de toda a Idade Média. Surge, portanto, em um nítido fluxo de transformações políticas, 

econômicas e ideológicas pelas quais passava a Europa e seus sistemas punitivos (Baratta, 

2014). 

Consideradas cruéis e desumanas, as penas vigentes no chamado Ancien Regime 

passaram a ser duramente criticadas face aos seus excessos e ausência de parâmetros 

considerados objetivos para dosimetria dos castigos aplicados. Considerando os ordenamentos 

jurídicos vigentes até então, pode-se falar que o Código de Hamurabi e a Lei de Talião 

figuram entre os dispositivos penais mais conhecidos deste período histórico. A lógica do 

“olho por olho, dente por dente” naturalizava e positivava a execução de uma gama de 
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suplícios como torturas, enforcamento, decapitação, morte por inanição, esquartejamentos, 

encarceramento por tempo indeterminado e outras penas (Foucault, 2000). 

 (...) os dolorosos gemidos do fraco, sacrificado à ignorância cruel e aos opulentos 

covardes; os tormentos atrozes que a barbárie inflige por crimes sem provas, ou por 

delitos quiméricos; o aspecto abominável dos xadrezes e das masmorras, cujo horror é 

ainda aumentado pelo suplício mais insuportável para os infelizes, a incerteza; tantos 

métodos odiosos, espalhados por toda parte, deveriam ter despertado a atenção dos 

filósofos, essa espécie de magistrados que dirigem as opiniões humanas (Beccaria, 

1764, p. 8). 

Naquele momento, com a emergência de um novo modelo político e econômico, 

considerava-se necessária a transformação dos sistemas penais e, consequentemente de seus 

arcabouços jurídicos. Com o fortalecimento do capitalismo e a ascensão da burguesia, a figura 

do soberano e suas relações com a promoção da justiça passaram a ser colocadas em xeque, 

bem como as concepções teocráticas que ordenavam o mundo até aquele ponto.  Neste novo 

edifício teórico em construção, o crime não deveria mais ser considerado uma falta de caráter 

natural ou religioso, mas uma infração penal, ruptura à lei, sendo, portanto, considerado um 

ente jurídico, nada além disso. Nesse sentido, reformar a lei penal e a execução da pena 

tornaram-se tarefas fulcrais com vistas à milimétrica adequação retributiva entre crime 

cometido e castigo imputado (Foucault, 1999). 

O processo de transição para o século XIX foi marcado por inúmeras transformações 

econômicas, sociais e políticas agregadas à emergência do modo de produção capitalista. A 

reforma penal anteriormente citada não pode ser compreendida sem vincularmos tal processo 

aos ideários e interesses burgueses. Detentora do poderio econômico, a classe burguesa 

vislumbrou no Direito Penal um potente dispositivo de ascensão ao poder político, 

formulando, para tanto, uma nova racionalidade punitiva capaz de proteger seus próprios 
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interesses e, simultaneamente, contrapor as tradicionais práticas penais absolutistas (Rusche 

& Kirchheimer, 2004). 

A Escola Clássica e o momento ora retratado, também conhecido como período pré-

científico da Criminologia, contou com a colaboração teórica de diversos intelectuais, dentre 

os quais o personagem consagrado como o mais importante é Cesare Beccaria, aristocrata 

italiano, considerado o maior expoente do iluminismo penal europeu. Jurista, filósofo e 

economista, é de sua autoria a famosa obra Dos Delitos e Das Penas, publicada originalmente 

em 1764 e avaliada, ainda hoje, como uma das bases do Direito Penal moderno.  Além de 

Beccaria, autores como Jeremy Bentham (Inglaterra), Francesco Carrara (Itália), Alselm von 

Feuerbach (Alemanha) também merecem vitrine nesta Escola.  

Dos Delitos e das Penas pode ser considerado um tratado filosófico, cujo conteúdo foi 

amplamente incorporado pela legislação penal dos principais países europeus. Trata-se de 

uma publicação de confronto aos modelos penais vigentes até então, refutando a tradição 

jurídica e invocando novos elementos como a razão e a consciência pública contra as 

atrocidades dos sistemas punitivos. Forja-se, pela primeira vez na seara penal, a fronteira 

entre a justiça dos homens e a de Deus, delineando claramente o hiato entre crimes e pecados. 

A referida obra estabelece as leis como parâmetros únicos para regulação das relações e 

suplícios e, corajosamente para o período histórico, declara a inutilidade da pena de morte 

(Maestro, 1977).  

Em sentido comum ao pensamento de Beccaria, em 1859, outra obra de sólida 

referência liberal foi publicada. Trata-se do Programma del Corso de Diritto Criminale 

(1907), de autoria de Francesco Carrara, um dos principais ícones históricos do direito penal 

italiano e cujo pensamento exerceu influência direta sobre a formulação do II Codice 

Criminale Italiano, publicado em 1889 e também chamado de Codice Zanardeli. O legado de 

Carrara obteve projeção e repercussão internacional, notadamente no tocante à concepção de 
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crime como um ente exclusivamente jurídico e suas inúmeras manifestações e publicações 

contrárias à pena capital. Afirma o autor:  

Definito il delitto come un ente giuridico era stabilito una volta per sempre il perpetuo 

limite del divieto; non potendo ravvisarvi delitto tranne in quelle azione che offendono 

o minacciano i diritti dei consociati. E poichè il diritto non può essere aggredito, 

tranne per gli atti esteriori procedenti da una volontà libera e intelligente questo primo 

concetto veniva a stabilire la necessità costante in ogni delitto delle sue due forze 

essenziali: volontà intelligente e libera; fatto esteriore lesivo del diritto, o pericoloso al 

medesimo.(1907, p. 12)
20

 

Beccaria e seus seguidores eram convictos da necessidade não só de “humanização” 

das penas, mas apostavam teoricamente no ordenamento jurídico como um dispositivo 

necessário, fruto do consenso entre os homens e capaz de garantir a harmonia da vida em 

sociedade, desde que bem formulado e rigidamente aplicado. Inspirados em Rousseau e sua 

teoria do contrato social, defendiam posição favorável à legitimidade das leis como 

organizadoras do processo penal, sob a condição de previamente formuladas e com vistas 

exclusivamente ao bem-estar dos cidadãos. 

Ciò significa che non vi può essere riconoscimento di un delitto e non vi può essere 

pena senza una legge, che nessuna legge può avere effetto retroattivo a prescrivere una 

pena per un'azione che non era considerata delitto prima della promulgazione della 

legge, e che l'autorità del ramo giudiziario di un governo dev'essere limitata 

all'esecuzione delle leggi decretate dal corpo legislativo (Maestro, 1977, p. 28).
21

 

                                                 
20

Tradução nossa: “Definido o delito como ente jurídico foi estabelecido de uma vez por todas o limite perpétuo 

da proibição; não podendo reconhecer delito à exceção daquelas ações que ofendem ou ameaçam o direito dos 

associados. E como o direito não pode ser ofendido, exceto por atos externos aos procedentes de uma vontade 

livre e inteligente, este primeiro conceito veio a estabelecer a necessidade constante em todos os delitos de suas 

duas forças essenciais: vontade inteligente e livre; fato externo, lesivo ao direito, ou perigoso ao mesmo”. 
21

 Tradução nossa: “Isto significa que não pode haver reconhecimento de um crime e não pode haver nenhuma 

punição sem uma lei, que nenhuma lei pode ter efeito retroativo para prescrever uma pena para uma ação que 
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A noção de pena como repressão ao dano causado acosta-se em dois pilares teóricos 

do universo jurídico: o jusnaturalismo e o contratualismo. O primeiro toma por pressuposto o 

direito como algo natural, imutável e universal. Além disso, concebe ohomem como ser 

natural (indivíduo), a-histórico, desembaraçado de atravessamentos sociais e, portanto, 

autônomo. O segundo compreende o Estado como fruto de um grande pacto firmado 

tacitamente entre os cidadãos que, em prol de sua segurança coletiva, cederiam parcelas de 

sua liberdade individual. Consideradas estas posições, a Escola Clássica conclui que o 

humano é livre e, portanto, dotado de condições plenas para escolher entre o bem e o mal. 

Segundo este entendimento, se o homem comete um crime, o fato deve-se única e 

exclusivamente a uma escolha pessoal, não cabendo explicações outras (Baratta, 2014). 

Diferentemente de outras doutrinas criminológicas, a Criminologia Liberal 

apresentava pouco ou nenhum interesse dirigido à figura do criminoso e possíveis processos 

socialmente criminógenos. Em resumo, preocupava-se com o crime e, de modo mais incisivo, 

com a pena, sua finalidade e eficácia. Neste sistema teórico, a penalidade teria um desígnio 

absolutamente dissuasivo, devendo ser aplicada de modo proporcional ao delito cometido. 

Posto isso, resta claro que para os liberais a pena não teria pretensões de caráter educativo, 

mas fundamentalmente punitivo (Rauter, 2003). 

Em consonância com os preceitos apresentados, as ideias de livre arbítrio, consciência 

e autodeterminação gozam de um lócus privilegiado neste terreno teórico. A crença enraizada 

em tais pressupostos desconsidera fatores endógenos (orgânicos e hereditários) e exógenos 

(econômicos, sociais, familiares etc.) como constituintes do ato criminoso. A liberdade é 

tomada como protagonista da essência humana e a responsabilidade moral é concebida de 

modo autônomo no trato com a questão criminal. Neste diapasão, as únicas exceções seriam 

                                                                                                                                                         
não foi considerada um crime antes da promulgação da lei, e que a autoridade do poder judiciário de um governo 

deve ser limitada à execução das leis promulgadas pelo órgão legislativo”. 
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os loucos e as crianças, em respeito à inimputabilidade e incapacidade tidas como inerentes a 

tais sujeitos (Cruz, 2014). 

Baratta (2014), em uma análise histórico-crítica sobre as diferentes escolas 

criminológicas, refere-se à escola liberal clássica e sua compreensão do ato delinquente com a 

seguinte assertiva: 

Como comportamento, o delito surgia da livre vontade do indivíduo, não de causas 

patológicas, e por isso, do ponto de vista da liberdade e da responsabilidade moral 

pelas próprias ações, o delinquente não era diferente, segundo a Escola Clássica, do 

indivíduo normal. Em consequência, o direito penal e a pena eram considerados pela 

Escola Clássica não tanto como meio para intervir sobre o sujeito delinquente, 

modificando-o, mas sobretudo  como instrumento legal para defender a sociedade do 

crime, criando, onde fosse necessário, um dissuasivo, ou seja, uma contramotivação 

em face do crime (p.31). 

Segundo Beccaria (1764), é o somatório das noções de liberdade individual e contrato 

social que garante ao Estado a legitimidade do direito de punir e, por conseguinte, a 

titularidade da tutela jurídica. A pena, conforme já afirmado, seria precisamente a retribuição 

legal aplicada ao infrator pelo dano social causado, devendo ser justa e proporcional ao ato 

cometido. Neste cenário, quanto maior a objetividade e minuciosidade das leis penais, menor 

seria a interferência da subjetividade dos magistrados no julgamento dos delitos. Em termos 

jurídicos, forja-se neste momento uma tentativa de respeito absoluto aos princípios da 

proporcionalidade e da legalidade.  

Ainda na esteira dos princípios jurídicos, nota-se que a Criminologia Liberal toma 

como lema (diga-se de passagem, jamais alcançado) a ideia de que todos deveriam ser iguais 

perante a lei e de que o processo penal e suas sanções não deveriam fazer distinções entre 

classes sociais, sexo, etnias ou títulos. A finalidade da pena seria o reestabelecimento da 
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ordem social e, neste sentido, a imagem da deusa Têmis vendada seria a mais indicada para 

representar a dita não-seletividade do poder judiciário e do sistema penal. Engendra-se, com 

isso, o princípio da igualdade como mais um pilar de sustentação do referido estatuto teórico. 

Neste terreno da criminologia, as concepções de dano e defesa social evidenciam-se 

como dispositivos centrais para compreensão do ato criminoso e estabelecimento da devida 

retribuição. Identificar a infração como um dano significava ratificar a legitimidade e 

harmonia do contrato social, negando a existência de conflitos, lutas de classes e processos 

sociais que pudessem provocar a emergência do ato criminoso. O delinquente seria alguém 

que, mesmo diante da possibilidade do bom convívio em sociedade, teria optado pelo 

rompimento do contrato e de sua condição natural de “cidadão de bem”. Posto isso, o dano 

seria algo cuja natureza era avaliada no plano individual, restando ao legislador a formulação 

de normas e ao julgador a aplicação de sanções capazes de garantir a “defesa social”, ou seja, 

manutenção do status quo por meio de leis penais ágeis, duras e eficientes (Cruz, 2014). Nas 

palavras de Beccaria (1764, p. 153): 

É melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo legislador sábio deve 

procurar antes impedir o mal do que repará-lo, pois uma boa legislação não é senão a 

arte de proporcionar aos homens o maior bem-estar possível e preservá-los de todos os 

sofrimentos que se lhes possam causar, segundo o cálculo dos bens e dos males desta 

vida.  

Cumpre-nos ressaltar que, se a pena não gozava de aspirações educativas, seu caráter 

retributivo sempre caminhou acompanhado de uma preocupação preventiva (princípio da 

utilidade). Tal pensamento encontra-se flagrantemente presente nas obras do jurista italiano 

Gian Domenico Romagnosi (1761-1835), notadamente em Genesi Del Diritto Penale 

(1791/1842). À punição concerniam as funções de impor limites ao infrator e, 

concomitantemente, servir de exemplo aos demais cidadãos, minimizando a incidência e a 
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reincidência criminal. Nesse sentido, se não cabiam mais as penas cruéis e bárbaras, outras 

técnicas de disciplinamento passaram a ser constituídas com vistas à dominação e controle 

social.  

Batista (2012) sinaliza para o engendramento de outras formas de domínio, estratégias 

disciplinares que se instituíram junto ao Estado burguês e exerceram o poder não mais de 

modo exclusivamente coercitivo, mas com vestimentas modernas, dissuasivas (por vezes 

persuasivas) e liberais. Estaríamos diante do que Michel Foucault (1999) passou a considerar 

como a sociedade disciplinar, expressão forjada para evidenciar o controle social por meio de 

renovadas técnicas e dispositivos de poder, com vistas ao enquadramento, docilização e 

hierarquização humana. Trata o autor de um momento histórico em que as multidões, por 

meio de outras estratégias, passaram a ser vigiadas, disciplinadas e, quando necessário, 

punidas. 

Se de um lado não se tem mais as formas claramente violentas de punição, como o 

açoite, os suplícios, as fogueiras ou os métodos de intimidação exercidos diretamente 

sobre o corpo, surgem de par com este aparente abrandamento das penas, novas 

tecnologias de poder capazes de, com diferentes métodos, conseguir a sujeição e a 

docilidade dos indivíduos (Rauter, 2003, p. 20). 

De acordo com Foucault (2000), a conjuntura em que a Escola Clássica se insere não 

evidencia nada além de uma nova modalidade de exercício de poder e suplício. A reforma 

penal proclamada pelos liberais questiona o poder absoluto do soberano, mas não provoca um 

real enfrentamento ao mesmo. Ao contrário, segundo Batista (2012), o liberalismo gozou de 

uma confortável convivência com o absolutismo, afinal, afastou-se a belicosidade frontal 

entre soberano e condenado, mas a chancela do primeiro permanecia ali, legitimando os novos 

rituais. Em tese, a justiça penal substituiu o verbete vingança por punição moderada, visto que 



47 

 

nesta nova racionalidade, “o objetivo não é vingar, nem punir menos, mas punir melhor” 

(Batista, 2012, p. 39). 

Diante deste cenário, já era possível perceber o lugar político e de classe social 

ocupado pelo direito penal e suas engrenagens. A igualdade formal, bradada como um 

princípio, não se fez valer como igualdade real, sendo as ilegalidades populares os principais 

alvos desta nova justiça que se instalava. O controle penal dirigido às populações evidenciou-

se mais atento e seletivo às camadas mais pobres da sociedade, de modo que o grande eixo 

organizador da política criminal liberal orbitou em função da propriedade e dos direitos 

individuais. Trata-se da ascensão de um direito penal burguês, notadamente comprometido 

com todas as suas aspirações e interesses de classe. 

A consolidação da Escola Clássica e o fortalecimento do consenso em torno do 

contrato social produziram uma série de novas relações sociais, conflitos (muitas vezes 

escamoteados) e necessidades de ordem. Deste modo, a articulação entre o Direito Penal e o 

capitalismo emergentes possibilitou, por conseguinte, a elaboração de leis penais 

evidentemente classistas, como “a repressão à vadiagem, as leis de expropriação de terras 

comuns, as primeiras leis de pobres” (Batista, 2012, p. 35). Sobre este aspecto, afirma Cruz 

(2014), a ideia de defesa social deve ser considerada como clara ideologia, capaz de ocultar a 

conjuntura de seu engendramento na sociedade, seus objetivos ligados à manutenção da 

ordem social em tela e sua função política de justificar e racionalizar os processos ligados à 

criminalização seletiva. 

A estrutura material da sociedade informa a geografia das relações de domínio e 

subordinação que aí prevalecem e, ao mesmo tempo, acelera o processo de 

consolidação das instituições que reúnem condições de favorecer a sua reprodução. A 

história da pena deverá, por conseguinte, tornar-se uma história econômica e social 

dos aparelhos repressivos que se constituem como dispositivos reguladores das 



48 

 

relações de classe. Ela é algo mais do que uma história do suposto desenvolvimento 

particular de uma “instituição” legal qualquer. Ela é a história das relações entre as 

„duas nações‟ [...] que compõem a população, os ricos e os pobres (Giorgi, 2006, 

p.38). 

No tocante ao mascaramento da seletividade penal no período em análise e a título de 

ilustração, Karl Marx trouxe à tona e problematizou a chamada “Lei da Repressão ao Roubo 

de Lenha”, sancionada em 1842. Em diversos artigos publicados na Gazeta Renane
22

, Marx 

denunciou que a prática comum de recolher galhos e gravetos nos bosques da Renânia como 

uma tentativa de abastecer lareiras e se proteger do rigoroso inverno, passou a ser 

criminalizada quando proprietários de terras se uniram e decidiram acabar com tal prática. 

Nas palavras de Schilling (1999, p. 75), “do dia para a noite uma tradição tornou-se crime 

pelo qual o honesto, mas humilde morador virava num delinquente, num invasor”. 

Toda esta arquitetura econômico-jurídica, aliada ao discurso de necessidade de 

humanização das penas, culminou, ainda que não tenha sido um objetivo declarado, com a 

emergência da pena de prisão. Foucault (1999) nos alertou para o fato de que a prisão não 

compôs o projeto teórico de reforma do sistema penal do século XVIII, mas caiu como uma 

luva junto aos ideiais burgueses em ascensão no período. Posto isso, Giorgi (2006) avançou 

no debate e pontuou a existência inconteste de um coligamento de origem entre o modo de 

produção capitalista e a instituição prisional moderna.  

É fato que a prisão já existia nas sociedades pré-capitalistas, mas é com a vigência 

deste modelo econômico que o cárcere se transforma em pena regular. É reconhecida a 

existência do aprisionamento preventivo e do encarceramento por dívidas no sistema feudal, 

                                                 
22

 A Gazeta Renane foi um jornal publicado em Colônia, Alemanha, entre 1842 e 1843. Fundado a partir da 

oposição ao absolutismo prussiano do período, contou com a participação de representantes da burguesia de 

Renânia e de outros colaboradores, dente eles o jovem Marx, o qual chegou a ocupar o posto de editor-chefe do 

diário. Em 1843, o governo da Prússia declarou, por meio de um decreto, o fechamento do jornal, estabelecendo 

grave censura e atendendo aos apelos de seus acionistas, os quais aspiravam a um jornal mais conservador.   
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todavia, sua existência como pena autônoma, ordinária e formalmente desacompanhada de 

outros sofrimentos pode ser considerada uma invenção histórica em favor da “humanização” 

dos suplícios. Este entrelaçamento entre a função da pena e os interesses econômicos em voga 

transformou a prisão na pena mais importante da modernidade, um alicerce sombrio de nosso 

sistema penal, considerado por muitos como um “mal necessário” que nossa sociedade ainda 

não foi capaz de superar (Melossi & Pavarini, 2014). 

Conhecem-se todos os inconvenientes da prisão, e sabe-se que é perigosa quando não 

inútil. E entretanto não “vemos” o que pôr em seu lugar. Ela é a detestável solução, de 

que não se pode abrir mão. Essa “obviedade” da prisão, de que nos destacamos tão 

mal, se fundamenta em primeiro lugar na forma simples da “privação de liberdade”. 

Como não seria a prisão a pena por excelência numa sociedade em quea liberdade é 

um bem que pertence a todos da mesma maneira e ao qual cada um está ligado por um 

sentimento “universal e constante”? Sua perda tem, portanto, o mesmo preço para 

todos; melhor que a multa ela é o castigo “igualitário” (Foucault, 2000, p. 196). 

A relação de interdependência entre modo de produção, mercado de trabalho e sistema 

carcerário é cristalina no sistema capitalista. A exploração humana, a descartabilidade dos 

excedentes e a necessidade de instituições capazes de gerir penalmente a miséria, os 

insubordinados e “recuperá-los” para o esquema produtivista torna a prisão um 

estabelecimento necessário ao capitalismo. Homens expulsos de suas terras, mão de obra não 

absorvida pelo “livre” mercado e insurgentes que não se adaptassem/subordinassem às novas 

estruturas produtivas, configuravam-se como público em potencial do recém-nascido sistema 

prisional moderno (Rusche & Kircheimer, 2004). 
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Observa-se, não coincidentemente, em meio à efervescência da transição político-

econômica o engendramento da expressão semântica “classes perigosas”
23

. Refere-se ela, 

grosso modo, aos que tivessem alguma passagem pela prisão, aos que viviam em locais 

caracterizados pelas condições precárias de habitação e, principalmente, aos que não foram 

incorporados pelo mercado de trabalho, forjado e imposto pelo sistema capitalista (Coimbra, 

2001). 

A expressão “classes perigosas” (dangerous classes) no sentido de um conjunto social 

formado à margem da sociedade civil, surgiu na primeira metade do século XIX, num período 

em que a superpopulação relativa ou o exército industrial de reserva, segundo a acepção de 

Marx, atingia proporções extremas na Inglaterra, quando esse país vivia a fase “juvenil da 

Revolução Industrial” (Guimarães, 2008, p. 21). 

É no transcorrer do século XIX que as elites europeias começam a ficar assombradas 

com as potenciais revoltas dos grupos socialmente excluídos. Os índices de criminalidade 

contra a propriedade mostravam-se em franca elevação, tendo como consequência o clamor 

das classes mais abastadas por penas mais severas, maior vigilância e retorno aos castigos 

físicos e corporais em vias de substituição por outras penalidades (Batista, 2003). 

As “necessidades” da burguesia europeia colaboraram sobremaneira para uma 

naturalização da periculosidade da pobreza, mecanismo estratégico e eficiente de 

responsabilização dos pobres pela miséria e criminalidade, vistos como frutos de vícios e 

ociosidade supostamente inerentes a esta classe social. Tal interpretação dos fatos, por 

consequência, desconsidera os flagelos sociais supracitados como produções estruturais do 

sistema capitalista. Em outras palavras, “o capital produz miséria e para existir precisa dela, 
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 Termo cunhado originalmente em 1849 por Mary Carpenter em alusão ao explicitado no corpo do texto.  Em 

1857 a expressão torna a ser defendida no famoso “Tratado das Degenerescências” de Bénédict Morel, marco 

teórico precursor do movimento higienista, inclusive no Brasil. 
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pois em sua lógica de funcionamento é imprescindível a existência da pobreza” (Coimbra, 

2001, p. 80). 

Se no tocante à Criminologia Liberal questões de ordem educativa e corretiva não se 

apresentavam como primordiais, do ponto de vista econômico a prisão prestou um grande 

serviço de gerenciamento de um exército industrial de reserva. O cárcere, além de se 

configurar como um reduto de mão de obra barata, converteu-se em reformatório laboral com 

vistas ao desenvolvimento de novas habilidades por parte dos condenados e sua incorporação 

nos diversos setores produtivos da sociedade, notadamente europeia. Além de sobrevalorizar 

o patrimônio em comparação à vida e criminalizar os excedentes produzidos por ela própria, a 

maquinaria capitalista logo tratou de incorporar a prisão como mais um elemento da esfera 

produtiva (Melossi & Pavarini, 2014).   

Em que pese o discurso em torno da igualdade forjado pelo liberalismo, as classes 

sociais despossuídas passaram a se configurar, portanto, como principal alvo da política 

criminal. Submetidas a condições de trabalho cada vez mais subumanas, privadas de direitos 

básicos e imersas em condições de vida progressivamente precarizadas, não seria difícil 

prever que as classes mais pobres, em algum momento, fossem seletivamente capturadas pelo 

sistema penal. Sob o argumento da cisão por livre escolha ao contrato social, o que se viu foi 

um crescente número de pobres criminalizados e submetidos ao sofrimento legal em favor de 

um suposto bem-estar coletivo (Giorgi, 2006). 

As massas sem trabalho, que diante da fome e da necessidade tendem a cometer 

delitos ditados pelo desespero, só podem ser contidas através de penas cruéis. Numa 

sociedade onde os trabalhadores são escassos, a execução penal tem uma função 

totalmente diversa. Quando alguém que quer trabalhar encontra trabalho, o estrato 

social mais baixo é formadopor trabalhadores não qualificados e não por 

desempregados que se encontram numa situação de necessidade. A execução penal 
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pode, assim, contentar-se em obrigarao trabalho quem a ele se recusa e ensinar os 

delinquentes que eles se contentem com o que é suficiente para um trabalhador 

honesto viver (Rusche, 1976, p. 526-527). 

Batista (2003), referindo-se ao século XVIII, corrobora o fragmento acima e afirma 

que a reestruturação industrial reconfigura a sociedade e o mercado de trabalho. Segundo a 

autora, naquele período a Inglaterra vivia o pior estado de miséria de sua longa história, 

entretanto, a existência de um exército industrial de reserva dispensava as penas cruéis e 

desumanas como contingências para a docilização dos trabalhadores. Caberá ao mercado e 

sua íntima relação com o direito burguês a gestão social e penal da miséria. 

Diante do cenário apresentado, pode-se avaliar que a Escola Clássica, a despeito de 

seu caráter inovador e preocupação com leis e sanções penais mais “humanizadas” e eficazes, 

não só desconsidera o debate acerca dos elementos constituintes do ato criminoso, como 

delega ao campo da liberdade individual e das escolhas a responsabilidade pelo cumprimento 

ou não do contrato social, pelo gozo de uma vida como “cidadão de bem” ou marginal.  

Acostada nas ideias de dano e defesa social, a Criminologia Liberal representou o 

engendramento de uma nova forma de controle social, não mais por meio dos suplícios e 

açoites, mas elevando o direito penal e a proporcionalidade das penas ao expoente de 

regulador das boas relações. Por fim, ao não se preocupar em problematizar a 

multideterminação do comportamento criminoso e eleger quais condutas e segmentos 

deveriam ser criminalizáveis, torna cristalinos os interesses de classe presentes em sua 

ideologia, a qual não se absteve de contribuir (ainda que veladamente) para a criminalização 

seletiva. Em outras palavras, a letra e força da lei não foram suficientes para a constituição de 

uma sociedade mais justa e menos desigual, ou como nos ensinou Carlos Drummond de 
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Andrade
24

: “os homens pedem carne. Fogo. Sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem 

das leis. Meu nome é tumulto, e escreve-se na pedra”.   

 

1.2 Criminologia Positivista 

 

“No feto, encontram-se frequentemente certas formas que no 

adulto são monstruosidades.” 

Cesare Lombroso 

 

 A despeito do impacto produzido pela Escola Clássica junto às práticas penais do 

Antigo Regime, seus pressupostos não foram suficientes para isentá-la de críticas e da 

ascensão de uma nova criminologia. Caracterizada como um paradigma criminal etiológico, a 

Criminologia Positivista foi aclamada nas esferas jurídica e acadêmica por seu caráter 

cientificista, o qual chancelava a legitimidade de seus postulados.  

Com o aumento das taxas de criminalidade, os pilares teóricos de sustentação da 

Criminologia Liberal, notadamente os ligados à responsabilidade moral dos transgressores, 

passaram a ser frontalmente atacados. Os novos argumentos pautavam-se em um 

determinismo biológico que alicerçava um emergente terreno de análises criminológicas. 

Neste reformado cenário, percebe-se um afastamento das teorias jurídicas do crime e da pena 

e uma maior aproximação com outros campos do conhecimento, sabidamente a antropologia 

criminal, a sociologia criminal e a psicologia, especialidades emergentes na busca de 

motivadores e soluções para a questão criminal (Baratta, 2014) 

Em âmbito diverso, logo batizado criminologia, a linha teórica tomada conduzia a 

outra explicação para os problemas das sociedades europeias durante a belle époque: 

associava-os a determinações biológicas próprias a certos indivíduos, que 
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 Os versos são do poema intitulado „Nosso Tempo‟, publicado no livro „A rosa do povo‟ em 1945.   
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representavam uma excrescência diante do desenvolvimento social e do futuro 

glorioso que a ciência parecia reservar à humanidade (Almeida, 2013, p. 1064). 

Na esfera criminológica positivista, diversos foram os pensadores que se destacaram e 

provocaram repercussão internacional com suas obras, sendo frequentemente exaltado o nome 

de Cesare Lombroso (1835-1909), médico e jurista italiano, como expoente máximo desta 

corrente. Ao seu lado e com significativa importância nesta galeria teórica, notabilizaram-se 

autores como Enrico Ferri e Raffaele Garofalo, compondo assim o “trio de ferro” da 

Criminologia Positivista, também conhecida como Escola Italiana de Criminologia. 

Lombroso, que foi diretor do Manicômio de Pesaro, professor da Universidade de 

Torino e médico na prisão da mesma cidade é, ainda hoje, mundialmente conhecido como o 

fundador da chamada Antropologia Criminal, ramo científico que se caracterizou pelo estudo 

criminológico da espécie humana, debruçando-se especificamente pela figura do homem 

criminoso, suas características físicas e de seus antepassados. Ferri (1892/1900) defendia que, 

se a antropologia, de um modo geral, poderia ser considerada uma história natural do ser 

humano e a zoologia uma história natural dos outros animais, a antropologia criminal seria um 

ramo de estudos específico da espécie humana, ou seja, a história natural do homem 

delinquente. 

 Resulta deste terreno conceitual a “Teoria do Delinquente Nato”, responsável por 

compreender o ato criminoso como fruto de heranças ou traços genéticos menos evoluídos, 

visto que se acostava nas ciências biológicas e na comparação com o comportamento de 

outros animais para formular seus enunciados. A obra clássica e mais famosa de Lombroso 

pode ser considerada “L’uomo delinquente”, publicada originalmente em 1876 e fortemente 

inspirada pela Frenologia, perspectiva teórica desenvolvida por Francisco Gall e que 

objetivava compreender traços de personalidade por meio de análises cranianas. 
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Lombroso mergulhou em suas investigações dedicando-se à identificação de 

tendências criminosas de acordo com a aparência do humano investigado. Para além dos 66 

crânios de criminosos italianos investigados, o clássico supracitado abordou, ainda, a 

fisionomia de outros 832 delinquentes, analisando diversos outros aspectos que poderiam, 

segundo o autor, contribuir para melhor entendimento do criminoso, como tatuagens, 

sexualidade, vaidade, inteligência, afetividade etc. 

Ormai celebre, Lombroso vede il suo nome dilagare nel mondo intero. L'ombra 

dell'uomo delinquente incombe sui romanzi, sulle opere d'arte, sui giornali, sul 

linguaggio comune, sulle università, sulle carceri, sul parlamento, su tutto. Ovunque 

appaiono monografie e si intraprendono ricerche  di stampo lombrosiano. Uffici 

antropometrici vengono instituiti nelle principali città del vecchio continente 

(Guarnieri, 2007, p. 187).
25

 

Fortemente inspirado pelas proposições darwinistas, Lombroso não se constrangeu em 

transpor para o comportamento humano descobertas e princípios biológicos relacionados a 

plantas e animais. Pautado em crenças evolucionistas, valeu-se da observação de organismos 

considerados inferiores para construir sua teoria e reputar como “atávicos” indivíduos tidos 

como primitivos, pouco evoluídos, biologicamente determinados e incapazes do bom 

convívio em sociedade, ou seja, os criminosos.  Cabe destacar que o dito atavismo, nesta 

perspectiva, seria de possível identificação, desde que bem analisados os traços anatômicos 

que Lombroso consignou como sinais físicos de tendências ao crime (Alvarez, 2002). 

A consagrada produção lombrosiana não pode ser considerada uma obra estática e 

incólume a novas descobertas. Ao longo das distintas edições italianas, o antropólogo 

criminal formulou e reformulou muitas de suas proposições, chegando em vários momentos a 
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 Tradução Nossa: “Agora famoso, Lombroso vê seu nome espalhar-sepor todo o mundo. A sombra de „o 

homem criminoso‟ figurou em romances, obras de arte, jornais, na linguagem comum, na universidade, nas 

prisões, no parlamento, em tudo. Em toda parte apareceram livros e desenvolveram pesquisas nos moldes 

lombrosianos.Laboratórios antropométricos foram instituídos nas principais cidades do velho continente. 
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afirmar a importância do meio e das relações como constituintes do homem delinquente. 

Lombroso jamais abandonou a tese do delinquente nato, mas em sua obra é possível verificar 

diferentes posicionamentos e críticas em torno da temática criminal. Exemplo fidedigno do 

que se está tentando afirmar pode ser encontrado em suas análises sobre as prisões da época, 

quando dispara duras críticas a esta modalidade de pena, chegando a atestar o fracasso de seus 

objetivos e a produção de ainda mais delinquência. Decerto, tais teses não gozaram de tanta 

visibilidade e crédito quanto às de base etiológica. 

Lombroso dedicou-se a um incansável trabalho de construção de uma tipologia de 

indivíduos propensos a perpetração de atos criminosos. Ao longo das cinco edições de 

seu principal trabalho publicado durante sua vida, ele retifica, revê e redefine os tipos 

criminais observados, atestando uma constante insatisfação com os resultados 

observados. Daí extraiu boa parte de seu prestígio em vida e da maldição posterior 

(Sento-Sé, 2011, p. 15). 

De fato, foi com Enrico Ferri (1856-1929), jurista e professor na Universidade de Pisa, 

que a Criminologia Positivista passou a enfatizar elementos sociais para compreensão 

etiológica do crime. O pai da chamada “sociologia criminal” não desconsiderava os fatores 

natos e individuais em suas análises, mas optou por abandonar a concepção de 

“responsabilidade moral” do criminoso pela ideia de “responsabilidade social” junto ao crime. 

Neste diapasão, considerava a sociedade como um “corpo social” que, assim como um 

organismo humano, poderia vir a apresentar patologias, justificando com isto a necessidade de 

intervenções preventivas e corretivas também no tecido social (Bicalho, Kastrup & 

Reischoffer, 2012). 
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Ferri, que se graduou pela Universidade de Bologna com uma tese
26

 intitulada “Teoria 

da Imputabilidade e Negação do Livre Arbítrio” mostrava-se frontalmente contrário às ideias 

liberais e avançou seu corpo teórico convicto de que a sociedade era o terreno profícuo para a 

produção da delinquência. Restava clara sua posição de que o meio poderia contaminar os 

indivíduos e, em função das condições ambientais, econômicas e sociais em que estivesse 

inserido, o ser humano estaria mais ou menos propenso ao ato criminoso (Baratta, 2014). 

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 citado por Cruz, 2014, p. 56). 

As contribuições de Ferri, a despeito dos avanços em explicações pouco aprofundadas 

por Lombroso, também nos parece marcada por um certo determinismo. O autor sustenta sua 

análise criminal tomando por base cinco tipos clássicos de criminosos: os insanos, os natos, os 

decorrentes de hábitos adquiridos, os ocasionais e os passionais. Com base em ferramentas 

estatísticas, chegou a admitir a influência de fatores sociais em pelo menos três (os últimos) 

dos tipos criminais por ele forjados. Mesmo em suas considerações sociológicas, o indivíduo 

permanecia presente no eixo central das análises (Sento-Sé, 2011). 

Em seus escritos, considerada a chaga social estabelecida em determinados grupos ou 

territórios sociais, o jurista sinalizava para a necessidade de profilaxia social, o que culminou 

com palavras de ordem e práticas em torno da limpeza social, segregação, eugenia e, 
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 Na Itália, naquele período histórico e ainda hoje, um dos requisitos para aprovação no curso de graduação e 

obtenção da láurea acadêmica é a elaboração de uma tese, similar aos trabalhos de conclusão de curso ou 

monografias exigidos por muitos cursos e Universidades brasileiras. 
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finalmente, no higienismo. O que inicialmente soava como um entendimento progressista não 

passou de mais uma estratégia velada de controle social. 

Considerar o corpo social como elemento constitutivo dos processos criminais não 

representa, por si só, uma posição progressista. Ao contrário, foram (e continuam sendo) 

diversas as ocasiões em que determinados lugares, segmentos e condições sociais foram 

responsabilizadas pela violência e seus processos relacionados. Com base nesta lógica, pode-

se sucumbir à armadilha teórica e afirmar, por exemplo, que se a maioria dos presos é pobre, 

seria a pobreza o agente causador do problema. O mesmo é possível afirmar se ampliarmos a 

análise para negros, imigrantes, “famílias desestruturadas” etc., ou seja, os pressupostos de 

Ferri ampliaram o raio de alcance dos criminalizáveis, sem avançar em direção à raiz dos 

imbróglios. 

A própria ideia de polícia surge então como polícia médica, na perspectiva biopolítica 

de uma governabilidade das populações, que vai engendrar o higienismo. A 

concentração de pobres na cidade vai ser lida por sua patologização, pelas pretensões 

corretivas e curativas. O controle punitivo vai se estender da prevenção às 

reabilitações (Batista, 2012, p. 42). 

Além da dimensão antropométrica e sociológica apresentadas, a Escola Positiva 

garantiu seu status de celebridade teórica também por meio das contribuições de Raffaele 

Garofalo (1851-1934), professor da Universidade de Napoli e senador italiano. Apesar de 

jurista por formação e magistrado atuante, notabilizou-se pelo interesse na compreensão 

psicológica do crime, tendo sido o primeiro autor de que se tem notícias a utilizar 

publicamente a expressão “criminologia”.  Aluno de Lombroso, manteve-se fiel a sua escola 

teórica, destacando-se, conquanto, pela formulação de novas perspectivas no tocante à 

motivação criminal. 



59 

 

A principal obra teórica de Garofalo foi Criminologia: studio sul delitto, sulle sue 

cause e sui mezzi di repressione, datando a primeira edição de 1885. Trata-se de um 

compêndio vigorosamente influenciado pelo evolucionismo da época, fazendo menção a 

pressupostos e citando Charles Darwin e Herbert Spencer por diversas vezes. Nesse sentido, 

as teorias naturalistas passaram a ser transpassadas para as análises criminológicas, alçando a 

figura do criminoso a um ser primitivo, menos adaptado e, portanto, psicologicamente 

prejudicado. Nas palavras do autor, “tutti i delinquenti sono dunque uomini psichicamente 

anormali; molti anche antropologicamente”
27

 (Garofalo, 1885, p. 114).                 

É nítido o darwinismo social presente ao longo da obra de Garofalo.  A título de 

ilustração, vale destacar que no capítulo intitulado “L’anomalia dei delinquenti”
28

, o 

criminólogo não só reafirma a associação entre delito e anomalia, como recorre 

frequentemente à pecha de “raças inferiores” para alicerçar seu edifício teórico em torno das 

motivações para o delito.  

(...) i caratteri antropologici e psichici dell‟uomo delinquente corrispondono 

frequentemente a quelli delle razze inferiori della specie umana, e, forse, al tipo umano 

preistorico. Ma, se ciò è vero, forse che gli uomini primitivi da cui noi siamo discesi 

erano infermi e che sono tali i moderni selvaggi?
29

(Garofalo, 1885, p. 94) 

Argumento similar ao acima exposto pode igualmente ser observado na epígrafe do 

capítulo em exame, quando Garofalo recorre a um fragmento de um relatório americano não 

datado e reproduz: “si è formata uma razza deliquente cosi distinta fisicamente come La razza 

schiava”
30

 (p. 87). Oportuno salientar que o teórico não só supõe a existência de uma raça 
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 Tradução nossa: “todos os delinquentes são, portanto, psiquicamente anormais; muitos também 

antropologicamente”. 
28

 Tradução nossa: “A anomalia dos delinquentes”. 
29

 Tradução nossa: “os caracteres antropológicos e psíquicos do homem delinquente frequentemente 

correspondem àqueles das raças inferiores da espécie humana, e, talvez, ao tipo humano pré-histórico. Mas, se 

isso é verdade, talvez os homens primitivos de quem somos descendentes estivessem doentes e são eles os 

modernos selvagens?” 
30

 Tradução nossa: “Formou-se uma raça delinquente tão distinta fisicamente como a raça escrava”. 
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delinquente e uma raça escrava, como afirma a similaridade de seus tipos físicos, insinuando, 

com isso,uma relação de coincidência moralmente negativa. 

Garofalo também faz jus aos créditos por ter cunhado o termo “delito natural” (1885, 

p. 15) referindo-se a comportamentos transgressores que afrontassem sentimentos morais 

básicos da vida em sociedade, sentimentos considerados por ele como profundos e instintivos 

do homem sociável. Segundo este autor, seria a ausência destes sentimentos no delinquente 

que o levariam ao acometimento do ato criminoso, possivelmente um presságio do que se 

passaria a louvar nos dias atuais com a denominação de psicopatia. Como afirmado 

anteriormente, Garofalo apostava suas fichas na ideia de que somente a complementariedade 

de estudos psicológicos e antropológicos garantiriam a “boa” criminologia (Alvarez, 2002). 

Dentre os aspectos psicológicos frequentemente mencionados por Garofalo, constava 

sua crença na possibilidade de transformação do caráter por meio da educação e do trabalho. 

No tocante ao primeiro, partia do pressuposto (acostado em formulações psi da época) de que 

a moral, ainda que cravada de aspectos genéticos, hereditários e de ordem apriorística, 

também seria passível de adaptações e aprimoramentos. A crença correcionista evidenciou-se 

presente em diversos momentos de seu agrupamento teórico, como se pode observar a seguir: 

Parecchi psicologi credono che il carattere fondamentale sia sempre modificabile dalla 

educazione. Ora se fosse possibile infondere nei malfattori quello speciale sentimento 

che in essi manca, perché dovrebbe la società eliminarli per sempre come esseri 

insuscettibili di miglioramento? Prima di decretare la morte del peccatore, non si 

dovrà fare ogni sforzo per salvarlo?
31

(Garofalo, 1885, p. 138).  

Ainda no tocante ao ideal correcionista, notadamente presente na Escola Positiva, a 

concepção de trabalho emerge como dispositivo restaurador da moralidade humana sendo 
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 Tradução Nossa: “Vários psicólogos acreditam que o caráter fundamental seja sempre modificável pela 

educação. Agora, se fosse possível incutirmos nos malfeitoresaquele sentimento especial que lhes falta, porque 

deveriaa sociedade eliminá-los para sempre como seres insusceptíveis de melhoramento? Antes de decretar a 

morte do pecador,  não se deverá fazer todos os esforços para salvá-lo?” 
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caracterizada como forte o suficiente para a regeneração de alguns delinquentes. Se a 

educação era tratada como instrumento para aprendizagem de novos valores, o trabalho era 

avaliado como ferramenta eficaz de combate ao ócio e aquisição de novos e positivos hábitos. 

Não se pode desconsiderar que o período histórico em tela clamava pela produção serializada 

de novos trabalhadores e de um exército de mão de obra de reserva frente ao cenário 

econômico e industrial que se apresentava, entretanto, tal debate, não se mostrava presente 

nas produções positivistas (Batista, 2012).  

Na obra de Garofalo, reiteradas vezes o trabalho é apresentado como possibilidade 

corretiva e funcional no exercício de reabilitação de criminosos. O professor italiano estava 

convicto de que sua eficácia não deveria ser considerada para todos os casos, entretanto não 

descartava que, frente a determinados perfis e históricos, o trabalho poderia ser mais um 

remédio a ser aplicado junto ao delinquente, devendo ser esta uma das funções primordiais do 

poder público na prevenção e combate das degenerescências. Importante salientar que 

Garofalo chega a advertir o leitor sobre a possibilidade de construção de afeto pelo trabalho, 

ratificando assim suas crenças psicológicas em torno da susceptibilidade da alma humana. 

L‟amore al lavoro è un sentimento che può nascere dall‟abitudine e dalle esperienze di 

utilità. Ora, in tutti quei delitti a cui l‟ozio e le abitudini furono le spinte principali, 

l‟uomo, posto in un diverso ambiente che lo inviti al lavoro, può acquistarne l‟abito, 

quindi l‟amore, e divenire cosi idoneo alla società. Ecco il solo processo educativo che 

lo Stato deve tentare sui delinquenti adulti
32

(Garofalo, 1885, p. 153).  

Importa ressaltar que, com o paradigma etiológico, o positivismo produz um 

deslocamento da unidade de análise criminológica: se para os liberais interessavam o crime e 
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 Tradução nossa: “O amor ao trabalho é um sentimento que pode surgir do hábito e das experiências de 

utilidade. Agora, em todos esses crimes a que a ociosidade e os hábitos foram as forças principais, o homem 

colocado em um ambiente diferente que o convide ao trabalho, pode adquirir o hábito, em seguida o amor, e 

assim tornar-se idôneo perante a sociedade. Este é o único processo educativo que o Estado deve tentar com 

criminosos adultos”. 
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a pena, para os positivistas importa mais a figura do criminoso, pois seria este o centro do 

processo criminal. O delinquente, encarado nesta direção como protagonista da análise 

criminal, passa a ser tomado, ainda, como biologicamente ontológico, ou seja, não se trata 

mais de uma questão de escolha ou arbítrio, mas de um portador do mal ou da tendência à sua 

execução. Coube, por conseguinte, aos positivistas a interpretação patologizante da 

criminalidade (Baratta, 2014; Batista, 2012). 

Na esteira das contraposições à Escola Clássica, os positivistas preocuparam-se com 

os possíveis riscos de reações populares
33

 à noção de igualdade. Nesse sentido, para esta 

escola a igualdade deixou de ser um princípio, cedendo espaço à “legitimação científica da 

desigualdade”(Batista, 2014, p.27). Não se tratava o crime, portanto, de uma questão ligada à 

liberdade, mas ao contrário, de algo ao qual não se pode controlar, seja isto uma 

degenerescência, tendência ao crime ou anomalia. O fato é que havia entre os positivistas a 

crença na necessidade de correção da natureza humana, e só a ciência seria capaz de tal 

“virtude”. 

O controle punitivo, agora declaradamente de caráter corretivo, passou a se preocupar 

não só com o fato ocorrido, mas com a prevenção ao que poderia vir a ocorrer. A virtualidade 

dos atos passou a ser alvo da política criminal e a tríade vigilância-controle-reabilitação 

passou a atuar como importante tripé de organização e gerenciamento da vida pública no 

século XIX. Nesse sentido, sustenta Foucault (1999), o Direito Penal não gozava de força e 

competência suficientes para tamanha empreitada, devendo necessariamente recorrer ao que 

chamou de “poderes laterais” (p. 86), referindo-se às instituições e saberes que se encontram à 

margem, mas não apartadas da justiça. Ao contrário, atuam frequentemente como suas dóceis 

serviçais. 
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 Segundo Anitua (2008), o positivismo emerge, dentre outras coisas, como uma ideologia temerosa de 

revoluções populares, o que justificaria a desqualificação do princípio da igualdade. 
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É assim que, no século XIX, desenvolve-se em torno da instituição judiciária e para 

lhe permitir assumir a função de controle dos indivíduos ao nível de sua 

periculosidade, uma gigantesca série de instituições que vão enquadrar os indivíduos 

ao longo de sua existência; instituições pedagógicas como a escola, psicológicas ou 

psiquiátricas como o hospital, o asilo, a polícia etc. Toda essa rede de um poder que 

não é judiciário deve desempenhar uma das funções que a justiça se atribui neste 

momento: função não mais de punir as infrações dos indivíduos, mas de corrigir suas 

virtualidades. (...) Entramos assim na idade do que eu chamaria de ortopedia social 

(Foucault, 1999, p.86). 

O conceito de “ortopedia social” torna-se fundamental para uma melhor compreensão 

da perspectiva correcionista proposta pelo positivismo criminal.  A arbitrária formulação de 

uma suposta normalidade social culminaria por reconhecer aqueles que não sucumbissem aos 

modos de vida e produção vigentes como portadores de desvios, patologias e deformidades 

carentes de correção.  Foucault (2000) sinaliza para a patologização da vida como importante 

estratégia de controle social, por meio da qual o saber científico viria a ocupar destacado 

posto. Ilustra o autor que o carrasco medieval teria sido substituído por um exército de 

técnicos, eivados de humanismo e cuja legitimidade do saber garantiria verdadeiras operações 

de poder sobre corpo e alma dos desviantes. 

Ainda pelos trilhos da crítica foucaultiana, vale ressaltar que a atenção redobrada à 

virtualidade dos atos contribuiu sobremaneira para a formulação da ideia de periculosidade, 

classificada pelo autor como a “grande e escandalosa noção” forjada no campo da 

criminologia nos anos finais do século XIX (Foucault, 1999). Se para os liberais importava 

somente o já ocorrido, a lei violada, a quebra do contrato social, para os positivistas prevenir 

significava antever problemas, prever os crimes antes que fossem cometidos, transformando a 

tarefa criminológica no que Rauter (2003) denominou de “radiografia da alma” ou “exercícios 
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de futurologia”, referindo-se aos técnicos que assumiriam para si esta espinhosa tarefa, dentre 

eles os profissionais psi. 

A luz lançada sobre a virtualidade dos atos possibilitou à Criminologia Positivista 

ampliar seu raio de ação e interesses para além do autor do crime. Sob o argumento da 

periculosidade, deslocou a gestão penal dos indesejáveis do poder judiciário, compartilhando-

a com os especialistas da subjetividade, capazes de examinar e forjar um novo saber sobre os 

indivíduos. Emerge deste processo a fabricação do conceito de “delinquente”, aquele cujo 

perfil (anatômico, psicológico, social etc.), biografia e “risco” avaliado, fariam jus à reforma 

moral e psicológica, de modo a evitar o mal e sua propagação. “É a passagem do direito penal 

do fato ao direito penal do autor” (Bicalho, Kastrup, Reischoffer, 2012). 

Por trás do infrator a quem o inquérito dos fatos pode atribuir a responsabilidade de 

um delito, revela-se o caráter delinquente cuja lenta formação transparece na 

investigação biográfica. A introdução do „biográfico‟ é importante na história da 

penalidade. Por que ele faz existir o „criminoso‟ antes do crime e, num raciocínio-

limite, fora deste. E porque a partir daí uma causalidade psicológica vai, 

acompanhando a determinação jurídica da responsabilidade, confundir-lhe os efeitos. 

(...) À medida que a biografia do criminoso acompanha na prática penal a análise das 

circunstâncias, quando se trata de medir o crime, vemos os discursos penal e 

psiquiátrico confundirem suas fronteiras; e aì, em seu ponto de junção, forma-se 

aquela noção de indivíduo „perigoso‟ que permite estabelecer uma rede de causalidade 

na escala de uma biografia inteira e estabelecer um veredicto de punição-correção 

(Foucault, 2000, p. 211). 

A Criminologia Positivista e seu caráter ortopedista contribuíram, sobremaneira, para 

a constituição do que Batista (2012) intitulou de “ilusões re”. Jargões ainda hoje disseminados 

como “ressocialização”, “reeducação”, “reintegração”, dentre outros, guardam sua origem nos 
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ideários positivistas de recuperação do humano e nos conduzem a crença correcionista como 

algo necessário, natural e a-histórico. São ilusões como estas que compõem o campo dos 

objetivos declarados de nossa política criminal, e por conseguinte, da prisão nos dias atuais. 

Não se trata aqui de uma descrença na possibilidade de transformação do humano, mas na 

compreensão de que, no sistema capitalista, os processos “re” significam inexoravelmente a 

ortopedia em favor de modos de vida e produção hegemônicos,em nada se aproximando da 

produção de um ser autônomo, emancipado e em condições dignas de existência. 

 

1.3 A Chegada da Criminologia no Brasil 

 

“Como pôde Lombroso florescer na Bahia?” 

Eugênio Raul Zaffaroni 

 

A pergunta lançada por Zaffaroni é fundamental para iniciarmos este tópico. Em um 

país historicamente caracterizado pela miscigenação, mestiçagem e com um caldo de cultura 

tão distante do europeu do século XIX, poderiam ideias notadamente racistas e reducionistas 

prosperarem? A resposta é, paradoxalmente, sim. Não só encontraram solo fértil como 

perduram, de certo modo, até os dias atuais. Também é fato que esbarraram em resistências e 

críticas, o que não impediu o saber criminológico de registrar sua chegada ao Brasil naquele 

século e se consolidar com ares de inovação científica e panaceia na gestão penal de uma 

suposta degenerescência nacional (Batista, 2009). 

O pensamento social brasileiro sempre esteve submetido a fortes influências 

estrangeiras, principalmente europeias. No âmbito criminológico, o referido processo não foi 

exceção e, ainda no século XIX, antes mesmo da realização do I Congresso Internacional de 

Antropologia Criminal, ocorrido em Roma no ano de 1885, já circulavam no país (ainda que 

de modo incipiente) ideias criminológicas importadas do velho continente. Isto significa 
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afirmar que os diversos pensadores brasileiros que reproduziram os preceitos da criminologia 

no Brasil não o fizeram por falta de informação ou desconhecimento teórico, mas por 

acreditarem ser isto o que de melhor fora produzido com vistas à compreensão científica e 

enfrentamento da criminalidade naquele tempo (Alvarez, 2002).  

Inúmeros foram os intelectuais que contribuíram para a semeadura da doutrina 

criminológica em solo brasileiro, dentre os quais destacamos os nomes de João Vieira de 

Araújo, Tobias Barreto, Clóvis Beviláqua, Nina Rodrigues e Leonídio Ribeiro. Por certo, 

outros tantos, como Viveiros de Castro, Evaristo de Moraes, Aurelino Leal, Nelson Hungria, 

Roberto Lyra e Candido Mota também merecem relevo neste panorama. Não pertence ao 

escopo deste trabalho um detalhamento pormenorizado da vida e obra de cada um destes 

autores, mas cumpre-nos destacar algumas das principais contribuições disponíveis para 

contextualização do assunto em análise (Alvarez, 2002; Augusto& Ortega, 2011; Pimentel, 

1980; Galvão Junior, 2007; Gutman, 2010; Dias, 2015). 

A instalação do pensamento criminológico no Brasil requer que sejam consideradas 

algumas de nossas especificidades, dentre as quais destaca-se o fato de que, enquanto na 

Europa a Criminologia Liberal “aguardou” cerca de um século para que fosse confrontada 

pelos pressupostos positivistas, por aqui, já no final do século XIX era possível identificarmos 

um híbrido tensional entre o liberalismo jurídico e a existência de agências e mecanismos de 

controle social evidentemente repressivos e autoritários. Tudo sem perder de vista uma 

perspectiva preventivista e correcionista que também se robustecia no país. 

O liberalismo das leis desde cedo pareceu inadequado, do ponto de vista do poder 

político, à realidade do país, sempre a reclamar instrumentos de controle mais 

eficazes. A coexistência, no Brasil, de uma legislação liberal, com dispositivos 

autoritários que são como seu „pano de fundo‟, tem sido uma constante no direito 

brasileiro (Rauter, 2003, p.22). 
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Em meio a este campo de disputas teórico-políticas, o nome de João Vieira de Araújo 

(1844-1922) é destacado como o primeiro intelectual brasileiro a assumir uma postura 

inspirada na criminologia europeia e comentar publicamente os pressupostos lombrosianos. 

Professor da Faculdade de Direito do Recife
34

, foi autor da obra Ensaio de Direito Penal ou 

Repetições Escritas Sobre o Código Criminal do Império, livro publicado em 1884 em que o 

jurista não se inibe em clamar pela revisão do ordenamento criminal brasileiro, propondo a 

incorporação das contribuições de Lombroso ao direito penal tupiniquim (Alvarez, 2005). 

O direito criminal dentre todos os outros direitos é justamente o que está sujeito às 

mais constantes e rápidas mudanças em seu conceito. Basta ler a obra do grande 

professor italiano Cesare Lombroso – L’uomo Delinquente – e ter uma ligeira notícia 

da importância dos estudos realizados na antropologia em diversos países adiantados 

da Europa para avaliar ou prever que progressos estupendos estão reservados no futuro 

às instituições criminais (Araújo, 1884, citado por Alvarez 2002, p. 683). 

Vieira de Araújo, que também atuou como deputado em inúmeros mandatos, cobrou 

incessantemente a reforma do Código Penal do Império, datado de 1830 (Lei s.d., 1830), e 

proferiu diversas críticas à comissão incumbida de tal tarefa, justificando que as alterações a 

serem implementadas caracterizavam-se como demasiadamente brandas. Cabe destacar, que o 

referido código, mesmo após a revisão, preservou muitos dos preceitos criminológicos ligados 

à Escola Clássica, confirmando a tensão existente entre os interesses liberais das elites locais e 

o fervor científico provocado pela Criminologia Positivista junto aos seus adeptos (Dantas, 

2013). 

A aceitação de que Vieira de Araújo teria sido o primeiro criminólogo brasileiro 

enfrentou resistência por parte de alguns de seus contemporâneos, visto que, no mesmo ano 

                                                 
34

 A Faculdade de Direito do Recife foi fundada em 1854, sendo uma das mais antigas e reconhecida por muitos 

como das mais importantes do Brasil até os dias atuais. Atualmente, ainda mantém o nome, mas vincula-se ao 

Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco. Orgulha-se, dentre outras coisas, de ser a 

segunda escola de Direito que mais formou juristas que se tornaram ministros do STF brasileiro. 
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do lançamento de seu célebre livro supramencionado, Tobias Barreto (1839-1889) também 

publicara a famosa obra Menores e Loucos, produção em que o autor problematiza os 

conceitos de crime e criminoso presentes no Código Criminal de 1830, asseverando que 

crianças e alienados, tidos como penalmente irresponsáveis, não deveriam ser confundidos e 

englobados em uma mesma categoria. Também professor da Faculdade de Direito do 

Recife
35

, travou importantes batalhas teóricas contra as ideias de Vieira de Araújo, 

sabidamente no tocante às divergências interpretativas do legado lombrosiano (Pinto, 2002). 

Em Menores e Loucos, Tobias Barreto teria admitido a importância da obra de 

Lombroso para a criminologia, fazendo menção a L’uomo Delinquente e chegando a cravar, 

segundo Alvarez (2002, p. 683), que o livro italiano “pertence ao pequeno número de livros 

revolucionários”. Apesar do grandioso elogio tecido, a posição de Barreto sempre foi mais de 

ácidas críticas do que propriamente aceitação ao trabalho do italiano, tendo por diversas vezes 

reprovado a exorbitância naturalista presente em seus estudos criminológicos. 

A theoriaromantica do crime-doença, que quer fazer da cadeia um simples appendice 

do hospital, e reclama para o delinqüente, em vez da pena, o remédio, não pode 

crearraizes no terreno das soluções acceitaveis. Porquanto, admittindo mesmo que o 

crime seja sempre um phenomeno pshycopathico, e o criminoso simplesmente um 

infeliz, substituída a indignação contra o delicto pela compaixão da doença, o poder 

publico não ficaria por isso tolhido em seu direito de fazer applicação do saluspopuli 

suprema lexesto e segregar u doente do seio da communhão. O romantismo 

socialistico não pode chegar ao ponto de contestar ao Estado a faculdade de policiar, 

ao menos no sentido de prevenir que o contagio dos leprosos prejudique a parte sã da 

sociedade (Barreto, 1886/1926, p. 129). 

                                                 
35

 A notoriedade do intelectual junto à Faculdade de Direito do Recife é de tal monta que o prédio que abriga, 

desde 1912, o que hodiernamente éo Centro de Ciências Jurídicas da UFPE foi intitulado e é publicamente 

conhecido como a “Casa de Tobias Barreto”. 
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Considerado por muitos como o maior penalista do Império, a posição criminológica 

de Tobias Barreto não deve ser confundida com a de um teórico “em cima do muro” ou de 

fundamentos nebulosos. Suas divergências com Vieira de Araújo sinalizavam não para a 

repulsa ao pensamento positivista, mas, ao contrário, para o que considerava exageros no 

campo da patologização criminal. Influenciado mais por teóricos alemães (Kant, Hegel, 

Feuerbach etc.) do que pela escola italiana, por diversas vezes defendeu o “direito de punir”
36

 

estatal e representou com maestria o que se tornaria o retrato da criminologia no Brasil: um 

híbrido de concepções liberais permeadas de preceitos positivistas sob o tempero das 

contradições e conflitos desta conjugação. 

Respeitadas as aproximações e distanciamentos teóricos acerca dos processos 

criminógenos, João Vieira de Araújo e Tobias Barreto contribuíram sobremaneira para a 

construção de um dos mais importantes legados criminalísticos do Brasil: a chamada “Escola 

do Recife”. A tradicional academia de pensamento criminológico teve sua emergência nos 

anos 60 do século XIX, tendo se estendido até a década de 20 do século seguinte, período de 

franca ebulição de ideias penais, políticas e sociais na Europa e, consequentemente no Brasil, 

habitual importador de crenças e hábitos do velho continente (Sontag, 2015).  

Nomeada assim pelo jurista Silvio Romero (1851-1914), a “Escola do Recife” tinha a 

pretensão de confrontar o pensamento jurídico hegemônico no Brasil daquela época, 

notadamente no que se refere às ideias metafísicas e liberais. É por meio desta confraria 

intelectual que concepções de base evolucionista desembarcam e se consolidam no Brasil, 

trazendo destaque a pensadores como Darwin, Spencer, Haeckel e Le Bon, dentre outros. 

Neste diapasão e de modo paradoxal, cabe destacar que o nome de Imannuel Kant também 

consta na lista dos autores importados pela “Escola do Recife”, sobretudo através de Tobias 

                                                 
36

 A partir da segunda edição de Menores e loucos, a obra vinha acompanhada de um apêndice intitulado 

Fundamentos do Direito de Punir, anexo em que o Tobias Barreto aprofundou suas discussões acerca da tutela 

jurídica do Estado sobre a necessidade punitiva e suas vicissitudes. 
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Barreto, fato que só reforça nosso entendimento de hibridez teórica que alicerçava o 

pensamento criminológico brasileiro daquele momento (Gomes, 2015).  

De modo detalhar ainda mais a dimensão e valor atribuídos a “Escola do Recife”, o 

Jornal do Comércio, renomado tabloide pernambucano, afirmou em uma publicação de 1955: 

A Faculdade de Direito do Recife tem uma sólida e brilhante tradição de culto ao 

Direito Penal. Ali pontificou, ao tempo do Império, o eminente Brás Florentino (...). 

Ali também lecionou o grande João Vieira, o mestre dos mestres do positivismo penal 

no Brasil (...). Também foi professor na escola do Recife, o brilhante José Higino (...). 

Mas a escola do Recife é, sobretudo, a „Casa de Tobias Barreto‟ – e isto diz tudo sobre 

as suas tradições culturais nos domínios do Direito Penal (citado por Dantas, 2013, p. 

1). 

Foram inúmeros os intelectuais que lustraram a “Escola do Recife”. A associação 

entre o pensamento científico europeu e a realidade brasileira possibilitou diversas produções 

voltadas exclusivamente para o universo nacional e suas problemáticas. A ideia de se 

construir um conhecimento próprio, capaz de avançar diante do que era expressamente 

importado fez com que temas como raças, pobreza e índole brasileira ganhassem força nesta 

profusão teórica que se instalava. Neste cenário, o nome de Clóvis Beviláqua merece 

proeminência nas análises que se seguem. 

Clóvis Beviláqua (1859-1944), jurista, professor da Faculdade de Direito do Recife, 

cofundador da Academia Brasileira de Letras e autor do código civil brasileiro de 1916, foi 

um destacado teórico no campo das interpretações criminais brasileiras. Adepto da sociologia 

criminal proposta por Enrico Ferri, o renomado cearense ocupou uma posição mais moderada 

no que tange à aceitação dos determinismos lombrosianos. Em 1896, publicou uma de suas 

obras mais famosas, intitulada Criminologia e Direito, alfarrábio em que já nas páginas 
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iniciais adverte ao leitor para o incômodo com uma criminologia “demasiadamente 

naturalística” (p.2) e segue marcando clara posição frente à natureza do ato criminoso: 

Estou convencido de que há um pathos criminogeneo, um morbus que impele ao 

delicto, qualquer que seja a sua natureza, e contra o qual a pena se revelará impotente 

na maioria dos casos; mas essa anomalia é menos commum do que se poderia suppor, 

estou igualmente convencido. O que mais ordinariamente se depara na vida, é a 

combinação de certas condições physio-psychicas apropriadas á perpetração do 

maleficio, com certas outras condições sociaes que fecundam este germen individual, 

si é que muitas vezes não o fazem produzir-se. E nesse campo, a acção da pena é 

certamente efficaz (Beviláqua, 1896, p. 17). 

A associação entre criminalidade e meio social desfavorável foi uma tônica no 

pensamento de Beviláqua. Defensor de reformas sociais e penais no Brasil, compreendia a 

gênese majoritária do ato criminoso como consequência da ausência de políticas públicas 

adequadas para o saneamento da sociedade. Em suas observações sobre o crescimento 

populacional do Recife em fins do século XIX, relacionou a elevação da quantidade de pobres 

ao crescimento das taxas criminais naquela cidade. No bojo desta análise, ex-escravos, 

alcoólatras, capoeiras e “ociosos”, por exemplo, constituíam-se como potencialmente 

perigosos (Dantas, 2013). 

Das relações entre desenvolvimento urbano e pobreza surgiram as principais premissas 

de Clóvis Beviláquia. Em suas ponderações, acreditava que a miséria, além de colaborar para 

o desordenado fluxo migratório de ambientes rurais para os centros urbanos, era promotora 

inconteste de condições de vida insalubres, tanto do ponto de vista físico quanto moral. Desta 

forma, e segundo o entendimento do jurista, a associação entre pobreza e periculosidade era 

uma realidade, devendo o Estado intervir ativamente de modo a transformar o dito selvagem 

subdesenvolvido no homem civilizado, de virtuosa moral. 
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Na esteira do pensamento bevilaquiano, o fenômeno da ociosidade emerge como 

importante categoria de análise criminológica. Associado não somente à ausência de trabalho, 

mas principalmente à “vagabundagem”, o ócio responderia como um dos motivadores 

centrais do ato criminoso. Na opinião do autor, o papel das forças da ordem era fundamental 

para repressão aos que considerava futuros criminosos. Do ponto de vista econômico, 

dissuadir tal público ao trabalho seria estratégia duplamente eficaz: substituir o trabalho 

escravo (formalmente recém-abolido) pelo trabalho formal, mas, ainda, estratégia disciplinar 

de moralização do  social e promoção da segurança pública, notadamente em favor da 

propriedade.  

Cahindo a semente do crime em um terreno assim apropriado, a fazel-a germinar, sua 

elaboração psychica é rapida. Vel-o-emos apparecer geralmente com uma precocidade 

assustadora e propagar-se com tanto mais facilidde quanto mais favoravel lhe fôr o 

meio social pelo desequilibrio dos costumes e pela frouxidão dos meios repressivos 

empregados para rebatel-o. (Beviláqua, 1896, p. 55) 

A preocupação com a questão racial brasileira ocupou destacado posto na obra de 

Beviláqua. Partia do pressuposto de que três raças compunham a base étnica brasileira: a 

branca, a cabocla e a preta, sem desprezar a indígena, em especial no tocante ao Norte e 

Nordeste do país. Derivariam da miscigenação entre elas um bom número de tipos mestiços, 

denominados pardos, cabras, mulatos etc., variações raciais que, na opinião do jurista, 

mereceriam uma atenção maior da criminologia. 

A distinção entre raças superiores e inferiores também pode ser observada na produção 

de Clóvis Beviláqua, remetendo a branca a um patamar elevado em contraposição às demais 

linhagens, tidas não só como subalternas, mas como portadoras de pré-disposições voltadas 

para a criminalidade. É desta forma que o douto professor verbaliza que o cruzamento das 
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“raças inferiores” ensejaria uma potencialidade maior para o crime, ao passo que o mesmo 

não se observara no cruzamento destas com a raça branca.  

Na esteira da articulação entre criminologia e análise étnica, afirmava, por exemplo, 

ser natural que o maior número de delinquentes estivesse localizado entre os pardos, visto que 

a grande parcela da “população proletária” (p.93) era composta por este tipo. Nesta 

observação, além da hierarquização e criminalização de determinadas raças, percebe-se o 

recorte de classe complementando a análise criminológica. Ao longo de sua obra são diversas 

as passagens em que comparece o viés racista associado a uma dimensão classista de 

pensamento. 

Esses caboclos, de que aqui se fala, não são indios, mas descendentes delles, em cujas 

veias correm gottas diluidas de sangue alienigena, sejam cruzamentos primarios como 

os chamados mamelucos, sejam cruzamentos secundários. (...) Quando o preto se 

combina com o branco (mulato), a inclinação criminosa baixa, mas si há um retorno a 

fonte negra (cabra), se realça aquela inclinação. (...) As conclusões que se podem tirar 

destas combinações resumem-se no seguinte: as duas raças inferiores contribuem 

muito mais poderosamente para a criminalidade do que os aryanos, creio que 

principalmente por defeito de educação e pelo impulso do alcoolismo, porquanto 

grande número dos crimes violentos têm sua origem nos sambas, si não são mesmo 

durante elles praticados (Beviláqua, 1896, p.94) 

Ainda no final do século XIX e em meio a este emaranhado de ideias, um robusto 

movimento de medicalização social desponta no Brasil. Também sob forte influência do velho 

continente, teorias inspiradas no darwinismo, positivismo, eugenia e higienismo compuseram 

solo fértil para o ingresso da medicina em outras canchas, como a educação, a política, o 

direito e, por conseguinte, a criminologia. O avanço da doutrina médico-criminológica no 

Brasil se deu de modo dúbio e interessante, ou seja, por vezes ocupou o posto de saber 
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complementar ao pensamento jurídico e, em outros casos, aspirou a condição de saber 

autônomo, reivindicando para si a legitimidade teórica dos discursos criminológicos no país. 

Restava em jogo a disputa biopolítica entre medicina e direito acerca da verdade e tutela sobre 

o criminoso (Augusto& Ortega, 2011). 

A inserção da medicina no campo penal brasileiro foi acompanhada de uma 

preocupação higiênica com as prisões, caracterizada já naquele período como depósitos 

humanos e foco de doenças e degenerescências físicas e morais. A ideia seria reorganizar, 

assear, classificar e separar os criminosos, de modo a contribuir para o saneamento e 

estabelecimento da ordem como fator crucial para a disciplinarização e desenvolvimento 

esperados. Rauter (2003) sinaliza que, já em 1868, há registros de um médico dirigindo uma 

penitenciária carioca, dando provas do destacado lugar galgado pela medicina no campo da 

gestão penal. 

O processo de medicalização, enquanto introdutor no Brasil de uma ordem disciplinar, 

cria condições para uma reflexão médica sobre as prisões, que vai acabar por 

estabelecer um parentesco, desde então sempre afirmado, entre doença e crime. Além 

disso, ele vai possibilitar uma reorganização do espaço da prisão, processo que vai se 

dar de forma lenta e incompleta. Pois permanecerão existindo no Brasil, em maioria 

absoluta, os depósitos de presos, estes espaços mais ou menos caóticos, cuja finalidade 

é apenas a exclusão e o castigo, ao lado de outras instituições, onde já se opera a 

implantação de uma tecnologia disciplinar (Rauter, 2003, p. 31). 

A legitimação do saber médico junto à justiça penal se deu de forma associada à 

difusão maciça de ideias sobre psicopatologias, doenças comportamentais e a necessidade de 

uma maior precisão técnica frente ao que o Código Penal de 1830 denominava como “loucos 

de todo gênero”. Diante disso, o chamado médico-perito passou a ser considerado 

personagem fundamental junto ao processo penal com vistas não só ao psicodiagnóstico, mas 
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também almejando à “humanização” do cárcere por meio de recomendações e tratamentos 

que poderiam ser prescritos como resposta penal adequada à reabilitação do criminoso.  

A fé depositada no saber médico, notadamente no trabalho pericial, motivou uma 

quantidade significativa de médicos notórios e influentes a clamar pela instituição obrigatória 

dos exames de sanidade mental a todos os criminosos sob a guarda do aparelho judiciário, 

extrapolando o modus operandi em vigência, no qual tais avaliações davam-se somente em 

casos específicos e judicialmente requisitados. Orbitados por conceitos como 

“periculosidade”, “temibilidade” e “degeneração moral”, os intelectuais do período não se 

mostravam meros reprodutores de ideias estrangeiras; engendravam, naquele momento, um 

edifício teórico voltado para a realidade brasileira e suas características específicas.  

Diante deste cenário, é possível afirmar que um dos grandes expoentes da afirmação 

desta trama de saber-poder em emergência no Brasil foi o maranhense Raimundo Nina 

Rodrigues (1862-1906). Médico legista, psiquiatra e professor, chegou a ser homenageado por 

Lombroso com o título de “Apóstolo da Antropologia Criminal no Novo Mundo” (Santos, 

2015). A despeito de ter se graduado no Rio de Janeiro, sediou-se em Salvador, na Bahia, 

onde encontrou um ambiente favorável para o desenvolvimento e repercussão de suas 

pesquisas voltadas para a antropologia criminal, as quais tiveram como referência o que 

considerava ser um problema nacional: a associação entre mestiçagem, degenerescência e 

criminalidade.  

A indolencia dos nossos mestiços é um legado dos seus maiores, que mais deve 

merecer da arte de educar do que das repressões penaes. A bem conhecida 

incapacidade de um trabalho physico continuado e regular nos selvagens tem a sua 

explicação natural na physiologia comparada das raças humanas (Rodrigues, 

1894/2011, p. 142). 
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Dentre as obras publicadas por Nina Rodrigues, quase todas imersas no debate 

criminológico da época, destacam-se As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no 

Brasil (1894), Os Africanos no Brasil (1932) e As Coletividades Anormais (1939). Nestas e 

em outras publicações, o “Lombroso dos Trópicos” (Lira & Aranha, 2014) debruçou-se com 

profundidade sobre as supostas relações entre raça, desenvolvimento mental e tendências 

criminosas. Pautado em uma perspectiva evolucionista, foi crítico voraz das ideias de Tobias 

Barreto, a quem acusava de ter desconsiderado princípios verdadeiramente científicos e de ser 

aspirante a uma conciliação impossível entre o determinismo e o livre-arbítrio. Em seu artigo 

“Mestiçagem, degenerescência e crime” (1899/2008), Nina Rodrigues chega a relacionar a 

mestiçagem do próprio Tobias Barreto à sua vida desregrada e morte em consequência desta.  

No tocante ao saber criminológico, Nina Rodrigues toma o Brasil como cenário 

principal de suas análises, esforçando-se por interpretar a presença de raças inferiores no país 

como um problema nacional. Defendeu a concepção de que negros, índios e mestiços não 

poderiam ser compreendidos e tutelados como brancos, visto que os primeiros levariam mais 

tempo para desenvolvimento de estágios evolutivos tidos como mais avançados. Nesse 

sentido, rechaçou com veemência a ideia de igualdade, alegando ser a antropologia, por meio 

de seus métodos comparativos, a ciência necessária e legítima para contrapor as tentativas 

liberais de universalidade (Augusto& Ortega, 2011). 

Além da antropologia criminal como referencial interpretativo, Nina Rodrigues foi, 

provavelmente, o primeiro autor brasileiro a fazer menção à chamada Psicologia Criminal, 

reiterando a importância das estratégias comparativas e atribuindo a ele próprio o título de um 

autor desta área. Segundo o médico, tal ramo seria a superação moderna da metafísica 

presente na chamada Psicologia Espiritual, vigente em períodos anteriores e eivada de falsas 

promessas e insucessos teóricos. Em As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no 
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Brasil (1894), são vários os momentos em que o autor se acosta ao saber psicológico para 

destilar suas premissas, dentre as quais se destacam: 

Uma vez posta á margem a questão metaphysica e insoluvel do livre arbítrio, o 

problema da vontade, tal como o pode estudar a psychologiascientifica, não escapa ás 

contingencias do desenvolvimento evolutivo da mentalidade humana (p. 48). 

Que, portanto, perante as conclusões tanto da sociologia, como da psychologia 

moderna, o postulado da vontade livre como base da responsabilidade penal, só se 

pode discutir sem flagrante absurdo, quando for applicavel a uma agremiação social 

muito homogénea, chegada a um mesmo gráo de cultura mental média (p. 60-61). 

De sorte que é sempre na psychologia das raças humanas existentes no Brazil que 

havemos de procurar a capacidade delias para o exercício das regras, de direito, que as 

regem (p. 88).    

Esta analyse psychologica dá sem duvida a explicação inteira do caracter 

indolente e imprevidente do mestiço brazileiro(...). Do ponto de vista da psychologia 

criminal, este exame, a que procurei dar o desenvolvimento que elle requeria, tem 

valor e applicações inestimaveis (p. 149). 

Se no exame psychologico de um alienado é de regra submetter a rigoroso 

inventario as qualidades e taras dos seus maiores, no intuito de descobrir em 

longínquos antepassados o veio da deterioração mental, porque havemos de 

desconhecer e desprezar as leis da hereditariedade, quando temos á mão na 

psychologia dos ascendentes a explicação normal do estado mental dos mestiços 

(p.155)? 

Os pressupostos da eugenia associados à dimensão criminológica foram uma constante 

na obra de Nina Rodrigues. A exemplo das teses lombrosianas que contribuíram para 

fundamentar o nazismo e sua intolerância com determinados grupos sociais (por exemplo, os 
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judeus), o pensamento de Nina Rodrigues não se furtou em diagnosticar o negro (e suas 

derivações mestiças) como inferior, dadas as suas características físicas e morais 

incompatíveis com as da raça supostamente pura: os brancos. Foi pautado nesta engenharia 

teórico-política que o discípulo de Lombroso propôs a revisão do conceito jurídico de 

“responsabilidade penal”, considerando que esta deveria ser qualificada em função da raça do 

autor do delito (Lira & Aranha, 2014). 

Nina Rodrigues estabeleceu uma divisão étnica própria da sociedade brasileira, 

segundo a qual o país teria três raças básicas: a branca (composta por europeus e descendentes 

não miscigenados), a negra (africanos, crioulos não mesclados e descendentes) e a vermelha 

(índios e descendentes). O autor inicia a obra Os Africanos no Brasil referindo-se ao 

“problema do negro” no país e, na mesma produção, esforça-se por comprovar que a 

exorbitância do número de pretos no Brasil teria relação direta com as taxas de 

criminalidade
37

. A saída apontada por Nina Rodrigues passaria, portanto, pelo branqueamento 

da raça, processo pelo qual a dita inferioridade poderia ser, numa escala de longo prazo, 

devidamente superada (Augusto & Ortega, 2011). 

Se por um lado a mestiçagem era considerada um problema crônico nacional, por outo 

lado a perspectiva eugênica de Nina Rodrigues o levava a crer que, considerada a supremacia 

da raça branca, a miscigenação entre brancos e negros, brancos e índios, e brancos e mestiços 

seria fator fundamental para a “qualificação” racial do povo brasileiro. A crença de 

purificação da raça associada à evolução social pode ser ilustrada, por exemplo, em um 

discurso do médico higienista Renato Kehl ao afirmar que “a nacionalidade embranquecerá à 

custa de muito sabão de côco ariano!” (1929, p. 188). Estava dada a largada para uma série de 

discursos de prevenção à criminalidade por meio do cruzamento autorizado entre raças e da 

evitação da mestiçagem indiscriminada (Carvalho, 2014). 

                                                 
37

 Segundo Schwarcz (1993), o censo brasileiro de 1872 mensurou negros e mestiços em aproximadamente 55% 

da população. Em 1890, o censo indicou 56% para o mesmo grupo. 
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O recurso à mestiçagem era mais uma fórmula pragmática que procurava desarticular 

o “índio” e o “negro”, afastando-os enquanto grupo diferenciado, para integrá-los à 

sociedade brasileira novamente de forma tutelada. Eles estariam impossibilitados de 

assumir uma identidade “negra” ou “indígena”, pois as identidades estariam sendo 

dissecadas pelos “patólogos do crime”. O tema da mestiçagem retomava em sentido 

peculiar a possibilidade de controlar as populações negras e indígenas, sequestrando-

as não mais fisicamente, mas de sua identidade (Duarte, 2008, p. 2947). 

As proposições de Nina Rodrigues encontraram eco em diversos intelectuais e 

segmentos da época que passaram a se ocupar não só da gestão social e penal das “raças 

inferiores”, mas também da compreensão e criminalização dos costumes nacionais, em 

especial daqueles relacionados às matrizes africanas, como o carnaval, a capoeira e os 

sambas, por exemplo. Na esteira da patologização criminal da mestiçagem, os cangaços 

nordestinos, as multidões e a suposta índole atávica do brasileiro também passam a ser 

objetos de análise de nossos criminólogos (Rauter, 2003). 

O saber médico, notadamente a partir da medicina social e da medicina legal, foi um 

importante representante do positivismo criminal no Brasil. O encantamento de Nina 

Rodrigues e seus discípulos por nossa africanidade, negritude e mestiçagem não os desviou 

dos processos de controle social e manutenção da ordem hegemônica no país. Ao contrário, 

inferiorizar e patologizar os não-brancos lançou a legitimidade do saber científico a favor da 

opressão e criminalização daqueles que frequentemente eram considerados óbices ou fardos 

ao desenvolvimento econômico, moral e social do país (Batista, 2012). 

Importante salientar que a perspectiva adotada por Nina Rodrigues também foi 

incorporada como tecnologia discursiva de manejo social em outros países da América Latina. 

Segundo Olmo (2004), o chamado controle punitivo dos “resistentes à disciplina do sistema”, 

já descrito neste trabalho no tocante à realidade europeia, foi incorporado e difundido 
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amplamente em nosso continente, caracterizando um verdadeiro espargimento ideológico 

cujos impactos são sentidos em nossa política criminal até os tempos hodiernos. Nesse 

sentido, afirma Batista (2012, p. 48) “funcionou, e funciona, como um grande catalisador da 

violência e da desigualdade característicos do processo de incorporação da nossa margem ao 

capitalismo central”. 

Retornando a questão lançada por Zaffaroni sobre “como pôde Lombroso florescer na 

Bahia?”, além do já esboçado, resta-nos afirmar que a inserção da medicina em searas 

criminológicas e suas assertivas neste campo não ocorreram sem resistências. No campo 

tensional entre medicina e direito, a disputa pela verdade e tutela sobre os indisciplinados 

manteve-se fervorosa, fazendo com que a escola de pensamento fundada por Nina Rodrigues 

fosse reiteradas vezes realçada ou contestada. Não custa lembrar que se o Código Penal de 

1830 era considerado demasiadamente liberal para os parâmetros da “nova” criminologia, a 

argumentação e eloquência dos criminólogos positivistas não foram suficientes para mudar os 

rumos do Código Penal de 1890. 

Posso illudir-me, mas estou profundamente convencido de que a adopção de um 

código unico para toda a republica foi um erro grave que attentou grandemente contra 

os princípios mais elementares da physiologia humana. Pela accentuada differença da 

sua climatologia, pela conformação e aspecto physico do paiz, pela diversidade 

ethnica da sua população, já tão pronunciada e que ameaça mais accentuar-se ainda, o 

Brazil deve ser dividido, para os effeitos dá legislação penal, pelo menos nas suas 

quatro grandes divisões regionaes, que, como demonstrei no capitulo quarto, são tão 

natural e profundamente distinctas (Rodrigues, 1894, p. 176). 

Foi nesta toada que a criminologia promoveu seu assentamento em solo brasileiro. Nas 

palavras de Rauter (2003, p. 17), uma “história de marchas e contramarchas de um novo 

dispositivo de poder que se armou no Brasil”. Se por um lado será possível observar um 
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ordenamento jurídico majoritariamente impregnado pelo pensamento liberal e seu ideário 

formal de igualdade, livre arbítrio e responsabilização penal, por outro ângulo, os códigos de 

1830 e 1890 não conseguiram impedir que, na prática, os preceitos positivistas ligados à 

prevenção e contenção da periculosidade, educação moral e correcionismo estivessem 

bastante presentes, tendo como seus principais executores a medicina higienista e as forças de 

repressão.  

Os Códigos Penais de 1830 (Lei s.d., 1830) e 1890 (Decreto 847, 1890) não foram 

suficientes, por exemplo, para ocultar a dissimetria de classes sociais existentes no Brasil, 

nem tampouco para evitar que o princípio da igualdade continuasse a vigorar apenas como 

uma abstração jurídica incapaz de se fazer valer nos processos reais de criminalização da 

época. A política criminal em vigor era visivelmente mais astuta aos pobres, negros e toda 

sorte de desviantes, desajustados e desadaptados à norma social e foi a fiel escudeira de uma 

política que tentava se solidificar no país que acabara de se tornar uma República e tinha 

como aspirações o desenvolvimento e o progresso nacional por meio da ordem e da defesa 

social. 

É possível perceber que, ainda que cientificamente bastante encorpados, os discursos 

positivistas, notadamente ligados ao campo médico, repercutiam muito mais social e 

academicamente do que nas inspirações legislativas e, consequentemente, na aplicação 

judiciária. Esta batalha teórico-política sustentou este pêndulo de opiniões e verdades durante 

muitos anos, tendo registrado uma transição significativa apenas com a implantação do 

Código Penal de 1940 (Decreto 2.848, 1940) este sim considerado por muitos como um 

ordenamento que de fato incorporou as inovações científicas há tanto discutidas. Trata-se do 

coroamento do positivismo na justiça penal brasileira. O liberalismo não estava morto, 

embora tenha cedido significativo espaço ao pensamento criminológico que tanto o 

incomodou. 
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A leitura do Código mostra a cada passo a decisiva e palpável influência da Escola 

Positiva. Na exposição de motivos está consignado que nele „os postulados clássicos 

fazem causa comum com os princípios da Escola Positiva. E Anibal Bruno observa, 

com muita propriedade, que “a política de transação ou conciliação, a que se refere a 

Exposição de Motivos, permitiu que os traços de inspiração positivista dessem um 

aspecto novo e sadio à fisionomia geral do código (...)”. Donnedieu de Vabres, em 

arguta crítica, diria que o Código Penal de 1940 foi guiado por “um prudente 

oportunismo, acessível às sugestões da ciência nova, mas firmemente agarrado, 

segundo a tradição, ao valor cominatório e intimidativo da pena” (Tavares, 2015, p. 1). 

O Código penal de 1940 – o qual só entrou em vigor em 1942 – foi fruto de uma série 

de embates e críticas à ineficácia de um modelo exclusivamente liberal de pensamento. 

Considerado um dispositivo conciliatório no campo das doutrinas penais, deu seguimento a 

princípios anteriormente estabelecidos e os associou a novas preocupações, sabidamente 

voltadas para a figura do criminoso. Trata-se, portanto, de um código “eclético” que, 

elaborado por um comitê de notáveis, conseguiu conjugar a tônica positivista de Roberto Lyra 

com o classicismo politicamente rígido de Nelson Hungria, ambos egrégios juristas e 

membros da referida comissão (Pimentel, 1980).  

Considerado o atraso em relação ao que já havia ocorrido em outros países da Europa 

e da própria América Latina,o diploma legal de 1940 ousou o estabelecimento, no Brasil, de 

uma nova forma de julgar e punir. Os impactos da ciência criminológica se fizeram visíveis 

no ordenamento penal, oferecendo nítido respaldo científico para a edificação jurídica. A 

permanência da ideologia da defesa social associada ao caráter utilitário de ciências como a 

psiquiatria, psicologia e medicina social solidificou a perspectiva de patologização e análise 

da virtualidade dos atos criminosos. Desta conjugação emergiram fórmulas importantes com 

vistas a conhecer, tratar e curar o criminoso (Machado, 2005). 
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Dentre as categorias jurídico-psicológicas presentes no Código Penal de 1940, 

destaca-se a noção de “personalidade do agente”, expressão presente reiteradas vezes no 

ordenamento com vistas a fundamentar importantes processos como fixação da pena, 

avaliação de agravantes e atenuantes, possibilidade de aumento da sanção nos casos de crimes 

continuados e, por fim, como um dos requisitos elencados para suspensão condicional da 

pena. Segundo Machado (2005), tal escolha não teria se dado ao acaso, sendo considerado um 

poderoso indício de que o elemento subjetivo, moral e individual ocupara lugar dedestaque 

junto ao processo penal. Não é, portanto, apenas uma substituição de antigas categorias como 

“criminoso” ou “delinquente”, mas a inclusão de um novo dispositivo político de apreciação 

do enredo criminal. 

Este tipo de avaliação do condenado goza, portanto, de elevado grau de credibilidade 

junto à Justiça, trazendo efeitos concretos sobre o seu destino. Não se pergunta o 

Judiciário sobre as razões que justificam tão elevado prestígio: a engrenagem da 

repressão utiliza as técnicas psicológicas como uma peça a mais em sua maquinaria. 

Aqui convém recordarmos que a função primordial do Judiciário é a de assegurar o 

domínio e a exploração de uma classe sobre a outra. Mas, para que esse estado de 

coisas se perpetue, não se vale a engrenagem estatal somente de seus meios claramente 

repressivos e violentos, mas também de procedimentos técnicos aparentemente mais 

humanos e modernos, que constituem apenas estratégias diversas de dominação 

(Rauter, 2003, p. 84-85). 

Com base neste arranjo jurídico-psicológico, duas outras categorias tornaram-se 

bastante evidentes e dignas de análise no Código Penal de 1940: os institutos da 

“periculosidade” e da “medida de segurança”. Sobre o primeiro, cumpre-nos relembrar que tal 

conceito compunha um dos pilares teóricos da Criminologia Positivista e cuja preocupação 

repousava não somente sobre os fatos passados, mas pelos riscos futuros, as supostas 
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tendências ao ato criminoso e sua reincidência. No tocante ao segundo, referia-se 

principalmente à medida empenhada aos que, tendo cometido algum crime, fariam jus a 

tratamento distinto da pena regular em função de suas condições de saúde mental no momento 

de realização do ato criminoso.  

A medida de segurança não se tratava, portanto e em tese, de uma pena, mas de uma 

providência jurídico-sanitária com vistas à reforma do criminoso. Ainda de acordo com o 

dispositivo penal de 1940, tal medida partia de dois pressupostos básicos: “a prática de fato 

previsto como crime” e “a periculosidade do agente” (Art. 76). Nesse sentido, o texto legal 

em seu Art. 78 prevê objetivamente como perigosos: 

I- aqueles que, nos termos do art. 22
38

, são isentos de pena;  

II - os referidos no parágrafo único do artigo 22;  

III - os condenados por crime cometido em estado de embriaguez pelo álcool ou 

substância de efeitos análogos, se habitual a embriaguez;  

IV - os reincidentes em crime doloso;  

V - os condenados por crime que hajam cometido como filiados a associação, bando 

ou quadrilha de malfeitores. (Decreto 2.848, 1940) 

Diante do exposto, é possível avaliar a emergência de um novo dispositivo disciplinar 

capaz de transformar o castigo em tratamento. No plano formal, a medida de segurança não se 

pautava mais pela “dureza” da punição, mas pela “humanização” do processo penal, capaz de 

compreender as diferenças de personalidade entre os agentes e substituir o suplício por 

estratégias outras de controle social, revestidas agora por verbetes como tratamento, 

recuperação e reeducação. Neste processo, a personalidade do delinquente e sua capacidade 

                                                 
38

 “Art. 22 . É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou 

de determinar-se de acordo com esse entendimento.” (Código Penal Brasileiro, 1940) 
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de readaptação seriam fatores fundamentais para sua caracterização como perigoso e, por 

consequência, para aplicação da medida de segurança ou não (Correia, 2007). 

É importante destacar que a questão da periculosidade detinha uma importância de 

tamanha grandeza que o legislador, cercando-se de cuidados e tentando garantir que não 

houvesse brechas que impedissem sua verificação, incorporou ao Código Penal prescrições 

que extrapolavam a análise do crime e lançavam luzes para a personalidade do criminoso 

cravejando o dispositivo legal de subjetivismos. Exemplo do que se está tentando ilustrar 

pode ser observado junto ao artigo que trata especificamente do critério de verificação da 

periculosidade: 

Art. 77. 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. 

(Decreto 2.848, 1940) 

A medida de segurança detentiva, dada a sua natureza híbrida, não deveria ser 

cumprida em uma prisão comum, mas em ambientes específicos, a saber: manicômios 

judiciários, casas de custódia e tratamento, colônias agrícolas ou institutos de trabalho, 

reeducação e ensino profissional (Art. 88). A missão declarada das medidas de segurança 

voltava-se, dentre outras coisas, para a chamada “cessação da periculosidade” do criminoso e, 

neste ínterim, cabe destacar o papel dos profissionais psi como detentores de saberes e 

instrumentos capazes de executar tais avaliações e, consequentemente, subsidiar futuras 

decisões judiciais. 

Desde muito, circula entre os operadores jurídicos a máxima de que “o que não está 

nos autos não está no mundo”, reforçando o entendimento de que são os elementos 

processuais que garantem a legitimidade dos atos judiciais. Nesse sentido, as noções de 

personalidade, periculosidade e medida de segurança deixam de ser meros elementos retóricos 
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e ganham materialidade por meio de exames, pareceres, laudos e outros documentos que 

passam a integrar e instruir o corpo do processo, objetificando e subtraindo do criminoso a 

legitimidade de um saber sobre si mesmo. Neste diapasão, não só “vale o escrito”, mas 

igualmente quem o escreve, elevando o detentor do saber científico a fiador inconteste do 

processo penal e sua dinâmica.  

O Código Penal de 1940 não só incorporou alguns preceitos da Criminologia 

Positivista, como na sua natureza híbrida com o liberalismo conseguiu conjugar a 

permanência da pena como uma ação de natureza retributiva aliada à medida de segurança, 

cujo caráter dizia-se eminentemente restaurativo e terapêutico. Estava selado o controle dos 

indesejáveis, fossem eles imputáveis ou não. Para os primeiros, a prisão e suas vicissitudes, e 

para os últimos, além da prisão, o manicômio judiciário e sua falsa promessa terapêutica. Em 

ambos os casos, o exame da personalidade, legitimado pelo saber científico (incluindo-se a 

criminologia), configurou-se como importante dispositivo de controle social e manutenção da 

ordem hegemônica. 

O exame, cercado de todas as suas técnicas documentárias, faz de cada indivíduo um 

“caso”: um caso que ao mesmo tempo constitui um objeto para o conhecimento e uma 

tomada para o poder. O caso não é mais, como na casuística ou na jurisprudência, um 

conjunto de circunstâncias que qualificam um ato e podem modificar a aplicação de 

uma regra, é o indivíduo tal como pode ser descrito, mensurado, medido, comparado a 

outros e isso em sua própria individualidade; e é também o indivíduo que tem que ser 

treinado ou retreinado, tem que ser normalizado, excluído, etc. (Foucault, 2000, p. 

159) 

A implantação e o fortalecimento de uma racionalidade penal tipicamente brasileira, 

capaz de conjugar as tradições liberais com as inovações positivistas, possibilitaram, portanto, 

que toda a tecnologia disciplinar e “humanização” do processo penal caminhasse em sintonia 
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com o toque de brutalidade histórico do país. As engrenagens disciplinares em torno dos 

exames, avaliações de personalidade e de periculosidade não vieram desacompanhadas de 

ampla vigilância e repressão por parte das forças de ordem. O Brasil, apesar de signatário de 

diversos compromissos e tratados de respeito aos direitos humanos é, historicamente, um 

habitual violador destes direitos, em especial por meio dos agentes do Estado e suas forças de 

repressão e manutenção de ordem. 

Não é objeto de análise deste trabalho, mas sabe-se, por exemplo, o quão violentas 

foram e são as práticas implementadas em nome das chamadas “medidas de segurança”. Os 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (e similares com outras nomenclaturas) 

caracterizam-se, ainda hoje, como flagrantes espaços de violência física, psicológica e 

política. Sabe-se, também a título de ilustração, que a avaliação de periculosidade transforma 

o tratamento-pena em algo sem previsão de término, fazendo com que inúmeros “pacientes” 

do Poder Judiciário cumpram tempo de internação muitas vezes superior ao que deveriam 

cumprir em uma penitenciária comum, caso fosse aplicada a pena de prisão. 

 Ao delegar ao especialista psi a legitimidade pela verificação da cessação da 

periculosidade, o Poder Judiciário “lava as mãos” e inúmeras vidas mantêm-se encarceradas 

por anos a fio, graças ao que Zaffaroni chamou de “a arte de despejar discursos perigosistas”, 

tarefa cumprida com eficiência pelos profissionais psi que aceitam a encomenda do “exame” 

como estratégia de colaboração com a justiça penal. Vale lembrar que o Manicômio 

Judiciário, em 2000, foi considerado pelo Conselho Federal de Psicologia como “o pior do 

pior”, por conjugarem o que de mais deplorável restava da prisão com o que de pior havia nos 

manicômios tradicionais, sendo inúmeros os casos registrados de abandono, tortura, negação 

de direitos e violações à dignidade humana. 

Enfim, a medida de segurança, com o objetivo de controle e a natureza de tratamento 

compulsório, repropõe a ideia de tratamento através da tutela e da custódia. E mesmo 
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reconhecendo a contradição entre tratamento e custódia, é esta última que prevalece, 

apoiada pela justificativa da segurança social. Dessa forma, evidencia-se um 

mecanismo de privação ou restrição de direitos da pessoa, reafirmando o caráter 

aflitivo da referida medida, e a preocupação excessiva com a eficácia da defesa social. 

(...) Na administração do HCTP, o Estado incorpora a demanda punitiva-

segregacionista produzida socialmente, voltando-se para os internos com uma 

estrutura alicerçada na violência, controladora e reprodutora da desconfiança (Correia, 

2007, p. 63) 

Ainda que o Código Penal de 1940 tenha sofrido uma reforma na sua parte geral em 

1984, modificando diversos dispositivos e, além disso, através de leis esparsas ter havido 

mudanças em tipos penais previstos em sua parte especial, pode-se afirmar que a política 

criminal que orienta tal legislação penal é vigente no país até os dias atuais, levando-nos a 

identificar que muitos dos processos aqui mencionados como presentes no início do século 

XX mantêm-se vivos e em funcionamento na atualidade. O discurso liberal em torno da 

igualdade e necessidade de pena retributiva, os ideais correcionistas do positivismo e suas 

crenças terapêuticas e a brutalidade de nossas forças de ordem sugerem que ainda há muito da 

fusão criminológica que aportou no Brasil há mais de 100 anos e ainda sustenta nossa 

malfadada política criminal. 
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2. Criminologia Crítica, Política Criminal e Prisões 

 

2.1 Criminologia Crítica: Histórico e Crítica ao Direito Penal 

 

Como toda teoria crítica,  

cabe-lhe a tarefa de fazer aparecer o invisível.  

(Nilo Batista) 

 

A atualidade do pensamento marxista e sua posição ante o capitalismo pode ser 

considerada a chave teórica inicial para compreensão da Criminologia Crítica. De início, cabe 

esclarecer que não se trata de uma criminologia marxista ou mesmo de uma teoria materialista 

sobre o crime, mas da compreensão das relações estruturais entre o modelo econômico, a 

acumulação de capital e os processos de criminalização e punição. Historicamente, em adição 

ao estro marxista, pode-se afirmar que duas obras teóricas constam como fundamentais ao 

nascimento da Criminologia Crítica e seus fundamentos: “Punição e Estrutura Social”, 

publicada originalmente em 1939 por Georg Rusche e Otto Kirchheimer, e “Vigiar e Punir”, 

de autoria de Michel Foucault e cuja primeira edição data de 1975 (Batista, 2012). 

No rol das significativas referências internacionais diretamente ligadas ao campo, 

além dos citados no parágrafo anterior, constam autores como Dario Melossi, Massimo 

Pavarini, Eugenio Raúl Zaffaroni, Lola A niyar de Castro, Rosa del Olmo, Loïc Wacquant, 

Gabriel Ignacio Anitua, David Garland, Nils Christie e Alessandro Baratta. No quadro 

brasileiro figuram importantes referências como Salo de Carvalho, Vera Malaguti Batista, 
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Nilo Batista, Vera Regina Pereira de Andrade, Cristina Rauter, Edson Passeti, Pedro Paulo 

Bicalho, Gizlene Neder, Juarez Cirino dos Santos e Orlando Zaconne. Ainda neste cenário 

jovens professoras/pesquisadoras, como Ana Vládia Holanda Cruz e Adriana Eiko 

Matsumoto, também se destacam. 

A Criminologia Crítica pode ser considerada uma escola teórica de inspiração 

marxista, o que significa já de antemão uma superação dos modelos criminológicos 

anteriores. Cabe destacar, entretanto, que é na articulação com a proposta foucaultiana que a 

chamada nova criminologia se propõe a analisar os processos criminógenos em nível 

macrossociológico, sem perder de vista a micropolítica que também compõe o campo de 

forças. Sabe-se das divergências entre o pensamento de Marx e Foucault e não nos cabe negá-

las, contudo, a Criminologia Crítica interessou-se pelas convergências entre ambos, 

notadamente no que se refere à questão criminal (Batista, 2012; Santos, 2014). 

Um dos pilares centrais do capitalismo é a expropriação do trabalho humano. Neste 

modelo econômico, a dominação e exploração do homem pelo homem é um alicerce de 

sustentação dos modos de produção e reprodução social. Resta claro que, para o sistema em 

tela, o controle de corpos e subjetividades configura-se como engrenagem fundamental para 

que o capital se expanda e a acumulação por parte dos que detêm os meios de produção seja 

cada vez mais bem sucedida. A fim de que tal maquinaria opere de modo eficaz, diversas têm 

sido as engrenagens de controle social forjadas para contribuir com o processo, desde o 

sistema educacional até a justiça penal (Baratta, 2014; Pavarini, 2002). 

A inspiração marxista pode ser considerada fator fundamental para ressignificação da 

“questão criminal”. Se antes os focos de análise centravam-se apenas nos aspectos jurídicos 

ou etiológicos do crime, o reposicionamento teórico possibilitou à criminologia se debruçar 

sobre os processos de criminalização, sua seletividade de classe e modus operandi. Nesse 

sentido, problematizar a criminologia como “saber e arte de despejar discursos perigosistas” 
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(p. 33) em meio à luta de classes torna-se crucial para compreensão de sua posição burguesa 

e, portanto, vocacionada para a manutenção da ordem, da disciplina e do status quo social 

(Zaffaroni, 1988). 

Na prática, a questão sempre foi simbiótica à conflitividade social presente no que ele 

(Marx) definiu como “luta de classes”. O capital precisou sempre de um grande 

projeto de assujeitamento coletivo, de corpo e alma. (...) É por isso que todas as 

definições da criminologia são atos discursivos, atos de poder com efeitos concretos, 

não são neutros: dos objetivos aos métodos, dos paradigmas às políticas criminais 

(Batista, 2012 p. 18-19). 

A criminologia tradicional, como ciência do controle social penal, ocupou destacado 

lugar no processo de legitimação do capitalismo e suas estruturas de funcionamento. O 

sistema econômico produz seus excedentes e se encarrega, ele próprio, de efetivar a contenção 

daqueles que não se ajustam ou resistem às regras sociais impostas. Nesse sentido, a justiça 

penal estaria permeada por uma série de operadores de classe (juristas ou não), os quais 

podem ser considerados intelectuais orgânicos do capitalismo e suas demandas por ordem e 

punição. O direito penal, nesta ótica, há de ser considerado o saber/prática que confere 

legalidade ao modelo econômico e seus laços com a questão criminal (Baratta, 2014; 

Pachukanis, 1988). 

Compreender a quem interessa as demandas por ordem, o que elas significam, bem 

como o papel político dos intelectuais supracitados configura-se como algumas das tarefas da 

Criminologia Crítica. Neste diapasão, superar o paradigma etiológico foi passo fundamental 

para melhor entendimento da economia político-criminal, visto que focar nos processos de 

criminalização possibilitou desvelar, por exemplo, que os principais indicadores criminais 

persistem na relação com a propriedade privada, ou seja, a chamada “criminalidade” pode ser 
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considerada um bem negativo distribuído desigualmente segundo o lugar de classe ocupado 

em nossa sociedade (Baratta, 2014). 

De acordo com Batista (2012), a contribuição marxista merece atenção no tocante aos 

alicerces da nova criminologia não só por ter reposicionado a questão criminal, mas, ainda, 

por ter colocado em xeque o mito da igualdade, bastante presente na letra fria da lei e, 

notadamente, no âmbito penal. Acreditar que todas as pessoas são iguais perante a lei e que a 

lei se impõe igualmente a todos pode ser considerado uma real cobertura ideológica para os 

estratagemas de controle social do Estado burguês. A lei penal contribuiria, por conseguinte, 

para uma falsa consciência proposta (ou imposta) pelo capitalismo (Pachukanis, 1988). 

O mito burguês da igualdade cai por terra, cotidianamente, ao observarmos o 

tratamento diferenciado dispensado pelo Estado e seus agentes aos diferentes territórios e 

classes sociais
39

. O poder punitivo do Estado nunca atingiu a toda a sociedade 

indiscriminadamente e, como consequência, os pobres (em especial se jovens e negros) 

passaram a gozar do privilégio às avessas que é a existência suspeita, visto que o olhar 

punitivo e repressor repousa sobre eles mais pelo que representam e menos pelo que tenham 

feito.  Basta perceber que são eles as principais vítimas das abordagens policiais, dos grupos 

de extermínio, do encarceramento estatal e suas mazelas (torturas, mortes, doenças, lentidão 

processual etc.) (Kilduff, 2010; Zaffaroni, 2007). 

Seria hipocrisia ou ingenuidade acreditar que a lei é feita para todo mundo em nome 

de todo mundo; que é mais prudente reconhecer que ela é feita para alguns e se aplica 

a outros; que em princípio ela obriga a todos os cidadãos, mas se dirige principalmente 

às classes mais numerosas e menos esclarecidas; que, ao contrário do que acontece nas 

                                                 
39

 Montaño e Duriguetto (2011, p. 85), referindo-se ao pensamento marxista, afirmam que “as classes 

fundamentais, ao longo da história, constituem-se principalmente a partir da polarização entre os produtores 

diretos da riqueza (os escravos, os servos, os trabalhadores) e os proprietários dos meios de produção (a terra, a 

indústria, as ferramentas, as máquinas, os recursos materiais), e é essa relação polarizada que caracteriza um 

determinado tipo de sociedade, um modo de produção”. 
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leis políticas ou civis, sua aplicação não se refere a todos da mesma forma; que nos 

tribunais não é a sociedade inteira que julga um de seus membros, mas uma categoria 

social encarregada da ordem sanciona outra fadada à desordem. (...) A lei e a justiça 

não hesitam em proclamar sua necessária dissimetria de classe (Foucault, 2000, p. 

261-262). 

A crítica ao Direito Penal e, de modo mais abrangente, ao sistema penal caracteriza-se 

como alicerce fundamental da Criminologia Crítica. É a partir do entendimento de que o 

Direito não é natural, de que os interesses de classe permeiam toda a “engenharia” da justiça 

penal e de que os sistemas punitivos operam deliberadamente a gestão social e penal da 

miséria que a Criminologia Crítica fixa suas bases. Posto isso, é questionando a naturalização 

de conceitos e práticas penais historicamente forjadas que a criminologia lança luz sobre 

processos de dominação e opressão que se engendram frequentemente dentro da mais 

absoluta legalidade. 

A centralidade da crítica está na desconstrução da falácia do direito penal como o 

direito igualitário por excelência, fato que também se insere no contexto da crítica marxista à 

igualdade formal do direito como um todo. Existe uma grande contradição entre a igualdade 

formal dos indivíduos, como sujeitos jurídicos do sistema burguês abstrato, e a desigualdade 

material nas posições que ocupam como indivíduos reais na relação social de produção e 

perante o próprio poder judiciário. A ideia naturalizada de igualdade mascara as diferenças de 

classe, de poder e, no território jurídico, de contraditório, ampla defesa e garantia de direitos 

(Baratta, 2014). 

O lugar político da Criminologia Crítica não se confunde, portanto, com a 

criminologia tradicional, nem tampouco com o direito penal. Não se configuram como seus 

objetos de análise a etiologia nem tampouco a tipificação criminal, mas principalmente, a 

posição histórica e política ocupada pelos campos de saber supracitados. Metaforicamente 
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falando, interessa ocupar o “olho do furacão”, seus discursos, verdades e promessas para 

compreender claramente suas engrenagens e interesses velados. É a problematização dos 

nexos estruturais entre mecanismos penais e os processos de acumulação de capital. 

A Criminologia Crítica, portanto, não se autodelimita pelas definições legais de crime 

(comportamentos delituosos), interessando-se igualmente por comportamentos que 

implicam forte desaprovação social (desviantes). A Criminologia Crítica procura 

verificar o desempenho prático do sistema penal, a missão que efetivamente lhe 

corresponde, em cotejo funcional e 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). 

Segundo entendimento de Cruz (2012), a Criminologia Crítica teria a função de 

“desvelamento do sistema de justiça” (p.23) como estrutura de classe estabelecida no plano 

superestrutural. A autora faz alusão a uma ruptura entre uma ordem social abstrata (projetada 

ideologicamente pelas classes dominantes sob o mantra da igualdade e da proteção geral) e a 

materialidade da vida real, maculada reiteradamente pela opressão e desigualdade estrutural 

vigentes. Santos (2008) trata a Criminologia Crítica como uma criminologia radical e, 

consoante ao pensamento de Cruz, atesta que a função deste arcabouço teórico é, também, a 

elucidação da “distorção ideológica”(p.11) proposta pelas criminologias tradicionais.  

O rompimento com a noção de neutralidade do direito é alicerce fundamental da 

Criminologia Crítica. Nesse sentido, em seu rol de compromissos ético-políticos destaca-se a 

abolição das desigualdades sociais/estruturais, consignando que sem a eliminação de 

processos como a exploração econômica e a opressão de classe a criminologia corre sério 
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risco de descambar em mero reformismo ou base retórica de reabilitação individual (Santos, 

2008). Platt (1980) vai além e afirma que uma “criminologia do povo” (p. 130) não se faz sem 

a utopia socialista e, por conseguinte, sustenta a necessidade de superação dos moldes 

capitalistas de reprodução social. 

Ainda na esteira das definições, as análises criminológicas sob a perspectiva crítica 

acenam para a sujeição das classes subalternas
40

 por meio do sistema penal. Caberia, portanto, 

à Criminologia Crítica desmascarar a desigualdade destas relações, bem como a fantasia 

jurídica que proclama o contrato entre iguais onde, de fato, não há evidências de igualdade 

(Matsumoto, 2013). Posto isso, pode-se afirmar que o direito penal vigente, consignado nos 

moldes hegemônicos, estará sempre preso ao ideário burguês de igualdade, ou seja, abstrato e 

permeado de ideologias dissimuladoras das assimetrias. Nas palavras de Marx, “como todo 

direito, um direito de desigualdade” (2012, p.31). 

Enquanto a classe dominante está interessada na contenção do desvio em limites que 

não prejudiquem a funcionalidade do sistema econômico-social e os próprios 

interesses e, por consequência, na manutenção da própria hegemonia no processo 

seletivo e de perseguição da criminalidade, as classes subalternas, ao contrário, estão 

interessadas em uma luta radical contra os comportamentos socialmente negativos, 

isto é, na superação das condições próprias do sistema socioeconômico capitalista 

(Baratta, 2014, p. 198). 

O compromisso com a transformação da estrutura social pode ser apontado como um 

dos eixos norteadores da criminologia radical, a qual assume taxativamente sua base social 

como sendo as classes trabalhadoras e demais segmentos sociais subalternizados. O trabalho 

dos criminólogos críticos, segundo este escopo, não se resumiria a uma compreensão 

descritiva da realidade, mas ao enfrentamento dos discursos criminológicos tradicionais e 
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 Segundo Baratta (2014, p. 198), “as classes subalternas são aquelas selecionadas negativamente pelos 

mecanismos de criminalização”. 
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apresentação de propostas reais diante das políticas criminais forjadas no sistema capitalista 

(Santos, 2008).  

De acordo com Andrade (2012), a Criminologia Crítica não deve ser confundida com 

um criticismo sem projeto. É declarada a sua pretensão, em níveis micro e macro, de 

transformação social, do sistema penal e das contradições do capitalismo. Nesse sentido, 

torna-se evidente seu caráter de subversão, vocacionado não só para o questionamento das 

verdades criminológicas em vigor, mas para a proposição de novas bases sociais e, por 

consequência, a construção de novas políticas criminais (Sponchiado, Alves, 2016). 

As trincheiras de resistência ocupadas pela Criminologia Crítica implicam na tentativa 

de frear o “terrorismo de Estado” (Batista, 2012) e superar a lei como instrumento de 

dominação de classe. O desafio aceito pelos que compartilham deste entendimento 

está, por conseguinte, para além das fronteiras acadêmicas e na ordem do dia contra a 

crescente onda punitivista e de criminalização da pobreza. Nesse sentido, 

corroboramos as palavras de Baratta (1997) ao elencar os principais compromissos 

ético-políticos deste campo de conhecimento e luta: 

1) não reduzir a política de transformação social à política penal;  

2) entender que o sistema penal é ontologicamente desigual, a seletividade faz 

parte da sua natureza; 

3) lutar pela abolição da pena privativa de liberdade;  

4) travar a batalha cultural e subjetiva contra a legitimição do direito desigual 

através das campanhas de lei e ordem (citado por Batista 2012, p. 29) 

No caso latino-americano, um passo importante foi pautar uma criminologia que 

conjugasse os adjetivos radical, global e local em um mesmo edifício teórico. A construção da 

Criminologia Crítica em solo latino-americano e com contornos teóricos tipicamente 

continentais não foi tarefa fácil. Dos vestígios da escravidão ao auge das ditaduras 



97 

 

nacionalistas, a condição periférica do continente pode ser considerada mais um empecilho 

para a produção de um corpo teórico novo, capaz de questionar dogmas teóricos e estruturas 

penais há tanto tempo sedimentadas.  

Rosa del Olmo (2004) alerta que a constituição de um campo criminológico crítico na 

América Latina foi feita levando-se em conta a questão da dependência estrutural do 

continente desde sua colonização. A expressão política do modo de produção capitalista na 

periferia produziu desigualdades, contradições e mecanismos penais com aspectos bastante 

específicos ou, como dito pela própria autora, “uma verdadeira deformação” (p. 158). Isto 

significa afirmar que propor uma Criminologia Crítica no campo latino-americano exigiu 

pensar elementos históricos típicos (como a questão agrária, a escravidão, o 

subdesenvolvimento etc.), e propor soluções que considerassem a condição periférica diante 

do capitalismo mundial. 

O exercício de “libertação” tornou-se um imperativo dadas as condições de vida, 

controles sociais e peculiaridades de um sistema de justiça em crise, mas absolutamente 

poderoso com vistas à criminalização de tudo o que representasse uma ameaça à hegemonia 

do capital e da ordem social estabelecida. A emergência da Criminologia Crítica na América 

Latina merece um olhar mais atento, tendo em vista não só o maciço processo de importação 

teórica, mas principalmente as peculiaridades continentais pouco abordadas pela produção 

criminológica do hemisfério norte (Castro, 2005). 

A experiência latino-americana demonstra que a criminologia (tradicional) ocupa-se 

do controle social unicamente quando esse controle está orientado para a consolidação 

do sistema de classes. Uma função que chamaremos de “reprodutora” desse controle, 

função que é parte de sua tendência a declarar ilegais os interesses da classe subalterna 

e a transformar em questão de ordem pública a afirmação desses interesses, seja essa 

afirmação através de ações concertadas de tipo político (subversão), seja mediante 



98 

 

ações individuais (delinquência), seja, ainda, quando estas aparecem estrategicamente 

irracionais em sua dimensão política (Castro, 2005, p. 57) 

O debate criminológico sob a perspectiva crítica emergiu na América Latina em 

meados da década de 70, período absolutamente fértil em termos de organizações e 

manifestações políticas de enfrentamento às diversas ditaduras instaladas no continente. As 

críticas ao direito penal se multiplicaram, em especial face à criminalização de condutas 

tipificadas como subversivas ou de ameaça à segurança nacional de diversos países, sendo o 

Brasil um claro exemplo disto. Restava clara a necessidade de reorganização social e teórica 

como estratégia de compreensão e enfrentamento à barbárie por aqui instalada (Andrade, 

2012). 

O significativo número de mortes, torturas e desaparecimentos contava com o 

agravante de, na maioria dos casos, não serem diretamente confrontados pelos organismos 

judiciários. Basta recordar o fato de que a ditadura civil-militar no Brasil foi forjada e operou 

com o aval do sistema de justiça e, portanto, sob os auspícios da legalidade jurídica. As 

criminologias tradicionais pouco (ou nada) problematizaram nossa história e as engrenagens 

utilizadas, demandando a emergência de um novo saber criminológico. Se as criminologias 

tradicionais atuavam como instrumentos do poder hegemônico, urgia a construção de uma 

criminologia radical e inimiga deste poder. 

 

2.2  Política Criminal, Seletividade e Gestão Penal da Pobreza 

 

Na edição brasileira de “Em busca das penas perdidas” (Zaffaroni, 2001), Nilo Batista, 

ao escrever a apresentação da obra, vai ao encontro do que estamos a argumentar e crava: 

Enquanto isso, nossos sistemas penais funcionavam da maneira mais irracional, 

bárbara e genocida. A doutrina de segurança nacional, que fundamentou as 
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sanguinárias ditaduras latino-americanas, convertiam o opositor político em “inimigo 

interno” mediante um processo de desqualificação jurídica, técnica logo absorvida e 

utilizada pelo discurso das agências executivas desses sistemas e pelos grupos 

informais que, da vigilância ao extermínio, colaboram menos eufemisticamente no 

formidável processo de controle, discriminação e exclusão em nossas sociedades (s.d). 

Nessa toada, pode-se afirmar que a tensão de nosso campo político favoreceu a 

consolidação de um direito penal robusto e afiançado pela existência de um inimigo apto a ser 

abatido. Em meio a esse processo, estereótipos, produção de medo, de insegurança 

generalizada e desconsideração de garantias processuais deram a tônica da política criminal 

na América Latina nos últimos 60 anos. No seio dos “anos de chumbo” engendrou-se mais 

um discurso perigosista de controle social: o “direito penal do inimigo” (Jacobs & Meliá, 

2012; Zaffaroni, 2007). 

Se de acordo com a agenda criminológico-liberal a igualdade de tratamento e o 

cumprimento fiel das leis eram uma premissa, em nosso continente, mais do que na Europa, 

tais princípios nunca passaram de pura abstração. A figura do inimigo é prova do que se está 

tentando ilustrar: a tais sujeitos não cabem garantias jurídicas, tratamento digno e, sequer, o 

reconhecimento enquanto pessoa, lógica que justificaria não só a supressão de direitos 

humanos, mas a sua própria eliminação. Nas palavras de Agambem (2002), tais dispositivos 

seriam parte fundante do chamado “Estado de exceção”. 

O Estado de exceção impõe uma dinâmica bélica ao direito penal, tomando a exceção 

como regra e delegando um poder quase absoluto às forças policiais e ao sistema jurídico-

penal. Forja-se uma fatídica distinção entre o cidadão de bem (humano) e o inimigo (não 

humano) e, neste terreno de tensões, o último deixa de ser considerado uma pessoa e passa a 

ser tomado como uma coisa, um ente perigoso, traiçoeiro e cuja vida “custa menos que a bala 

que os mata” (Galeano, 1991, p. 41).  
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O inimigo declarado (hostis judicatus) configura o núcleo do tronco dos dissidentes ou 

inimigos abertos do poder de plantão, do qual participarão os inimigos políticos puros 

de todos os tempos. Trata-se de inimigos declarados, não porque declarem ou 

manifestem sua animosidade, mas sim porque o poder os declara como tais: não se 

declaram a si mesmos, mas antes são declarados pelo poder (Zaffaroni, 2007, p. 23).  

O conceito de inimigo retoma o postulado da periculosidade proposto pela 

Criminologia Positivista. Em contraposição à ideia de dano (fato concreto), a periculosidade 

ocupa o campo das análises subjetivas que, como exercícios de futurologia, tentam arbitrar 

sobre a virtualidade dos atos e conter possíveis delitos pautando-se nos riscos que indivíduos 

ou grupos supostamente ofereceriam à sociedade. O direito penal do inimigo invoca para si 

uma arbitrariedade soberana que desconhece limites e transforma o Estado democrático de 

direito em pura retórica ou, mais precisamente, em um “Estado democrático de direito penal” 

(Matsumoto, 2013). 

O Estado democrático de direito penal compõe a mesma faceta do Estado de Exceção: 

a materialização do Estado soberano, da seletividade penal e da legitimação da violência 

policial. Em nome da necessidade de “ordem” e “segurança”, algumas vidas são consideradas 

descartáveis em contraposição a outras repletas de garantias processuais como ampla defesa, 

contraditório, presunção de inocência etc. O autoritarismo, visivelmente declarado nas 

diferentes ditaduras,em nosso modelo de Estado camufla-se sob as vestes do combate ao 

crime, à desordem ou, em tempos hodiernos, na guerra às drogas e luta contra a corrupção. 

O dispositivo ideológico de desumanização do “inimigo” tem se mostrado bastante 

eficaz em nossa sociedade. O brado de “bandido bom é bandido morto” encontra eco nos mais 

diversos territórios sociais, desde o senso comum às casas legislativas, passando pelos 

espaços acadêmicos, religiosos (notadamente os fundamentalistas) e midiáticos. Neste campo 

de tensão, as forças da ordem não se constituem como exceção e reproduzem rotineiramente 
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tal discurso. Uma das canções entoadas nos treinamentos do BOPE – Batalhão de Operações 

Especiais do Rio de Janeiro ilustra claramente os fatos: “Homem de Preto, qual é sua missão? 

É invadir a favela 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” (Cruz, 2014). 

Não se configura como uma coincidência o fato da cantiga militar banalizar a morte e 

associá-la ao ambiente de extrema pobreza. Na lógica do Estado de Exceção, o inimigo possui 

cor, sexo, faixa etária e “CEP” previamente definidos, sendo facilmente estereotipado e, não 

raramente, abordado ou abatido mais por seu “perfil de risco” do pelos atos praticados. 

Kilduff (2010) afirma que a fabricação de um “bom inimigo” requer o convencimento social 

de que ele existe, é perigoso e deve ser considerado a origem de grande parte de nossos 

problemas. Nesse sentido, exterminá-lo seria considerado, dentro desta lógica, como etapa 

crucialpara superação do mal (Young, 2002). 

Todos são suspeitos por residirem em áreas de domínio e/ou influência do tráfico. 

Aqueles que estão numa área residencial onde ocorre uma incursão classificada como 

“missão perigosa” são considerados suspeitos e representam perigo à integridade física 

dos policiais e à sociedade. São percebidos, dessa forma, como inimigos e, de acordo 

com uma lógica de guerra, devem ser “eliminados” (Bicalho; Jagel; Rebeque, 2008, p. 

420). 

Segundo Dornelles (2008), o Estado forja uma lógica que rotula equivocadamente as 

classes subalternas como operadores naturais do crime. A pecha da periculosidade faria com 

que bairros mais pobres e favelas fossem “automaticamente” considerados áreas de risco e 

zonas de conflito, o que autorizaria (segundo o entendimento do poder público) a supressão de 

direitos, a militarização dos espaços e as chacinas cotidianas contra os pobres como ação 

legítima da política de segurança pública. Nesse sentido, “o massacre multissecular, portanto, 

foi e é feito em nome da nossa defesa” (Cruz, 2014, p. 205). 
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A transformação de favelas e zonas de pobreza em verdadeiros “campos de 

concentração” a céu aberto é parte relevante da política criminal de exceção. O sentido bélico 

associado à dimensão classista do Estado Penal desconsidera preceitos mínimos ligados à 

dignidade humana, levando o morador destas áreas a ser considerado culpado até que se prove 

o contrário. Tais procedimentos subvertem por completo o princípio da presunção da 

inocência, configurando o que Wacquant (2013) classificou como uma verdadeira 

“pornografia penal” dada a sua “finalidade expressa de ser exibida e vista, examinada e 

espionada: a prioridade é fazer dela um espetáculo, no sentido próprio do termo” (p.9). 

O tratamento penal da miséria pode ser interpretado por meio de diferentes 

analisadores. Tome-se como exemplo os “mandados de busca e apreensão coletivos”, 

aberração jurídica que autoriza as forças policiais a entrar em qualquer residência em um 

determinado raio de ação e, independentemente do horário, interrogar moradores e apreender 

objetos sobre os quais repousem alguma suspeita. É fato notório que tais mandados jamais são 

expedidos junto a áreas “nobres” das cidades, mas exclusivamente em regiões periféricas, 

pobres ou nas favelas (Bicalho; Kastrup; Reishoffer, 2012).  

A Constituição Federal (1988) é precisa ao positivar que “a casa é asilo inviolável do 

indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de 

flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação 

judicial” (Art. 5º). De igual modo, o procedimento de busca e apreensão encontra-se 

consagrado no Código de Processo Penal (Art. 240 a 250), vinculando-se não só à “fundada 

suspeita”, como à exigência de “indicar o mais precisamente possível a casa em que será 

realizada, a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador”. Nesse sentido, resta 

claro o mandado de busca e apreensão coletivo tratar-se de mais uma ofensiva penal junto aos 

pobres, nestes casos ao arrepio da lei e com flagrante abuso de autoridade (Leite, 2016; 

Pitombo, 2005). 
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A indicação da casa ou local onde a busca será realizada é imprescindível. Não se 

justifica que a autoridade policial (ou o MP) postule a busca e apreensão como 

primeiro ato da investigação. Não se busca para investigar, senão que se investiga 

primeiro e, só quando necessário, postula-se a busca e a apreensão. Logo, inexiste 

justificativa para que uma busca seja genérica neste sentido (endereço correto). Que 

primeiro a autoridade policial investigue e defina o que precisa buscar e onde (Lopes 

Junior, 2012, p. 711). 

A lacuna entre a letra fria da lei e a materialidade da vida é fato constante na realidade 

dos segmentos mais vulneráveis da população. A militarização do cotidiano é parte 

constitutiva deste expediente, em especial se considerarmos a necessidade forjada de se 

guerrear contra o “inimigo”. Bicalho, Jagel e Rebeque (2008), em consonância ao exposto, 

traçam uma análise bastante oportuna sobre o uso massivo do “caveirão”, veículo blindado do 

BOPE no Rio de Janeiro. Os autores esclarecem que, sob o argumento da restauração da 

ordem em algumas comunidades cariocas, o dispositivo policial culmina por intimidar e 

ameaçar a dignidade dos moradores destas regiões.  

Tendo como justificativa a maior proteção dos policiais envolvidos nas operações, o 

uso do caveirão tem se intensificado nas principais áreas de conflito da capital fluminense. A 

militarização das comunidades em associação à lógica do direito penal do inimigo culmina 

por forjar um policiamento agressivo e pouco afeito às garantias legais, intensificando a 

produção do medo, os sentimentos de insegurança e o clima de terror junto a territórios já 

vulnerabilizados da sociedade. Quando um veículo de guerra (e toda a lógica bélica) passa a 

ocupar o dia-a-dia de pessoas e comunidades inteiras, isto significa afirmar que “a força 

policial, hoje, está autorizada a atuar no patamar do massacre” (Cruz, 2014, p. 206). 

O chamado “paradigma da insegurança”, expressão forjada originalmente por 

Pegoraro (1996), pode ser considerado uma das forças motrizes do Estado de Exceção. Com o 



104 

 

fim da ditadura civil-militar brasileira e a reformulação da Doutrina de Segurança Nacional, o 

fantasma do comunismo deixou de representar a principal face do inimigo interno a ser 

combatido. Atualmente, dentro da nova ordem mundial, a produção do medo repousa não 

mais sobre os “subversivos”, mas sobre os “suspeitos”, “perigosos” e toda sorte de 

precarizados que sejam reconhecidos como ameaça à ordem social e econômica estabelecida 

(Coimbra, 2000a).  

Reishoffer e Bicalho (2009) sustentam haver uma relação direta entre o fortalecimento 

das políticas neoliberais e a instauração de um sentimento coletivo de insegurança.  A 

manutenção da ordem social passa a se fundir com o controle da criminalidade e a 

necessidade de proteção de dois personagens fundamentais na lógica do capital: o consumidor 

e o proprietário, elementos protagonistas deste modelo econômico. O fato é que na sociedade 

capitalista o individualismo é um valor a ser cultivado e os laços coletivos tornam-se cada vez 

mais esgarçados, logo, a ideia de segurança (para todos) nesta sociedade jamais ultrapassará o 

campo retórico (Oliveira, 2009).  

Dessa forma, está preparado o campo para a assunção de bodes expiatórios das 

incertezas e inseguranças de toda população. Novos mecanismos de controle social são 

gestados e aumentam os argumentos que defendem a violação dos direitos humanos 

para os setores mais vulneráveis da população. Justamente estes que, por incapacidade 

de consumo e pela pouca possibilidade de inserção no mercado, passam a ser alvo das 

políticas repressivas de controle social e de segurança pública: os negros, os pobres e 

os imigrantes indesejáveis. A resposta ao problema da criminalidade passa a 

concentrar nos crimes e nos criminosos, identificados e naturalizados como produto de 

classes sociais ou da pobreza, em vez de se concentrarem nas lógicas de 

criminalização e na ordem social (desigual, injusta e excludente) que deseja se instalar 

como necessária (Reishoffer& Bicalho, 2009, p. 434). 



105 

 

No rol dos analisadores do Estado de Exceção, a cultura de matança por parte das 

forças da ordem também chama a atenção. Em relatório produzido em 2015, a Anistia 

Internacional identificou a polícia brasileira como a mais letal do mundo, fato que pode ser 

atribuído ao estilo peculiar de nossa política criminal conjugado ao autoritarismo residual da 

ditadura civil-militar e ao próprio funcionamento militarizado de uma de nossas polícias. Em 

nome, principalmente, da “guerra às drogas”, um verdadeiro genocídio encontra-se em 

marcha, sendo jovens, pretos e pobres suas principais vítimas. 

Em maio de 2012, o Conselho de Direitos Humanos da ONU recomendou ao Brasil 

maior diligência no combate aos grupos de extermínio. Na esteira das indicações, 

recomendava enfaticamente a supressão da Polícia Militar, acusada de elevada incidência de 

execuções extrajudiciais.  Almeida (2015) reitera a necessidade de desmilitarização atestando 

que “a Polícia Militar é uma excrecência no sentido patológico do termo” (p.39). A autora 

relembra, ainda, que a sugestão da ONU é uma antiga reivindicação de movimentos sociais e 

pauta recorrente nas Conferências Nacionais de Direitos Humanos. 

A Human Rights Watch, em dezembro de 2009, já havia publicado um relatório 

analítico da força letal e violência policial nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Os 

dados são alarmantes, notadamente no tocante aos homicídios cometidos pela polícia, ao 

acobertamento de casos, à inadequação na condução dos inquéritos policiais e à impunidade 

recorrente. O documento conclui, dentre outras coisas, haver “provas confiáveis de que muitas 

pessoas mortas nos supostos confrontos com a polícia foram, na realidade, executadas por 

policiais” (p.3). 

As execuções policiais são tão ilegais quanto as execuções de prisioneiros de guerra, 

mas não têm a finalidade de exemplar, e sua execução não objetiva evitar que outros 

prisioneiros ou toda a população do território ocupado incorram em atos semelhantes, 

como pode pretender uma interpretação simplista do fato, mas estão dirigidos 
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frontalmente a uma maioria já de si reprimida pela situação de confusão e 

desorganização em que se encontra, para que esta mesma maioria, de bom grado aceite 

o controle que lhe impede a organização (Zaffaroni, 2001, pp. 228-229). 

Zaccone (2015) menciona diferentes estudos que evidenciariam indícios de ações 

criminosas no trabalho das polícias. O autor cita divergências entre as narrativas feitas por 

policiais e as constatações periciais em exames cadavéricos, depoimentos de testemunhas que 

vão de encontro às versões policiais e problematiza, principalmente, o arquivamento regular 

dos chamados “autos de resistência”
41

, dispositivo jurídico-policial para configurar a legítima 

defesa policial e que, historicamente sofre duras acusações de tornar-se estratégia de 

escamoteamento da violência policial (Souza, 2010). 

Os autos de resistência tiveram sua origem no Brasil no final dos anos 50.  No Rio de 

Janeiro, foram regulamentados durante a ditadura civil-militar por meio da ordem de serviço 

nº 803 de 02/10/1969 da Superintendência de Polícia Judiciária do Estado da Guanabara. Não 

por acaso foram maciçamente utilizados pelas forças da repressão e grupos de extermínio 

(ligados às polícias e forças armadas) como justificativa formal para perseguições e mortes de 

“subversivos” e opositores políticos (Reishoffer; Bicalho, 2009; Souza 2010 Verani, 1996). 

De acordo com Coimbra (2007, s.d.), o auto de resistência “é uma maneira de legalizar o 

assassinato”  

Tecnicamente o auto de resistência pode ser considerado um ato administrativo, 

policial e judiciário capaz de registrar a legítima defesa do agente de segurança pública que, 

no exercício de suas funções, lesionou ou matou alguém em função de resistência ao trabalho 

policial. Na prática, há indícios substanciais de que os autos são utilizados como instrumentos 

de legitimação e embuste da ilegalidade policial, desde lesões corporais e torturas aos 

homicídios e chacinas. Verani (1996) relata que, em sua experiência como magistrado, 

                                                 
41

 Os autos de resistência, a depender da unidade da federação, podem ser designados com outra nomenclatura, 

como “resistência seguida de morte”, “resistência em situação de confronto” ou simplesmente “resistência”.  
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deparou-se com diversos autos de resistência lavrados para ludibriar o juízo e maquiar 

execuções sumárias realizadas pelas forças da repressão. Nas palavras do autor “bastava, 

agora, alegar que alguém reagira, e tudo estava resolvido pelo auto de resistência (p. 33)”. 

Todos esses erros na tramitação e autuação dos processos envolvendo mortes a partir 

de ações da polícia revelam um esquecimento que se desdobra na perda da memória 

acerca do grande enigma que ronda a legitimidade ou não da letalidade nos autos de 

resistência, verificado em mais de uma dezena de processos estudados. A morte de 

uma pessoa a partir de uma ação policial, nestes casos, é esquecida, não havendo 

nenhuma manifestação quanto à sua legalidade formal (Zaccone, 2015, p. 150). 

A violência policial é alíquota estrutural do Estado de exceção, sendo naturalizada e 

até defendida por parte da população. Merlino (2015) tensiona o debate e sustenta que “em 

cada batalhão da PM tem um grupo de extermínio” (p. 53) e que os fundamentos motivadores 

para suas existências giram em torno do controle e da higienização social. A autora também 

menciona elementos como vingança, eliminação de desafetos, assassinatos por encomenda, 

adulteração de boletins de ocorrência e complacência dos comandos. Vale destacar que, em 

sua apuração, alguns policiais que se negaram a torturar, matar e participar de outras 

ilegalidades tornaram-se vítimas de retaliações desde o plano institucional (como a 

designação para atividades laborais insalubres e abusivas) ao próprio homicídio. 

Não se trata aqui de demonizar a figura do policial militar e inverter a lógica do 

inimigo remetendo tal pecha ao profissional de segurança pública. Decerto há muitos policiais 

que não concordam ou contribuem para as práticas supracitadas, provocando inclusive 

enfrentamentos e sustentando posições progressistas e, portanto, muito caras. É o caso, por 

exemplo, da LEAP
42

 (Law Enforcement Against Prohibition) e sua luta contra os efeitos 

                                                 
42

 Conforme publicado no site oficial da LEAP Brasil, “integrantes das forças policiais e da justiça criminal, na 

ativa e aposentados, criaram um grupo voltado para a reforma da política de drogas, chamado LEAP. Os 

membros da LEAP acreditam que para salvar vidas e reduzir os índices de doença, crime e dependência, e ainda 
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sociais danosos produzidos em nome da guerra às drogas. O fato é que, dado o caráter 

estrutural da lógica da exceção, as instituições policiais e o caráter militarizado de parte delas 

somam quota significativa da barbárie imposta ao que Lima (2015) denominou de “população 

incômoda” (p.170). 

De acordo com Zaccone (2015), a violência policial não deve ser considerada um erro 

procedimental ou imperícia por parte dos profissionais da segurança. Trata-se de uma política 

de Estado vocacionada para manutenção das estruturas de poder e que conta com o apoio de 

expressivo quinhão da sociedade. Em nome do combate ao crime, os limites éticos e legais 

tornam-se elásticos e “as práticas militarizadas sugerem que vale tudo para combater o crime 

e segregar quem não se tolera” (Casara, 2015, p. 151). É o caráter vingativo da razão 

punitivista associado à máxima de que os fins justificam os meios. 

O que seria uma ineficiência da Justiça é na verdade a sua própria lógica. Como a 

função mais importante do sistema de justiça criminal é a canalização da vingança, 

que passa de privada para pública, os massacres e o poder punitivo caminham de mãos 

dadas. A mesma lógica que constrói a aplicação da pena no marco legal faz surgir a 

pena do marco ilegal, sendo certo que a decisão soberana sobre a letalidade provocada 

pelas agências policiais ocorre numa zona de indistinção entre o que está dentro e fora 

da lei. Vingança, pura vingança! (Zaccone, 2015, p. 261). 

A política criminal em vigor frequentemente confunde justiça com vingança. A 

chamada justiça retributiva tem sua origem em tempos remotos e tornou-se consagrada por 

dispositivos penais como a “Lei de Talião” e o “Código de Hamurabi”. Preocupada em 

estabelecer culpa e centralizar o infrator na dinâmica do crime, a perspectiva vingativa 

enfatiza relações adversativas com ênfase na punição, prevalecendo a ideia de que a pena é 

                                                                                                                                                         
preservar o dinheiro dos impostos, é preciso pôr fim à proibição das drogas. A LEAP acredita que um sistema de 

regulação e controle é muito mais eficaz do que a proibição.A missão da LEAP é reduzir os inúmeros danos 

resultantes da guerra às drogas e diminuir a incidência de mortes, doenças, crimes e dependência, pondo fim à 

proibição das drogas”. Maiores informações em www.leapbrasil.com.br . 

http://www.leapbrasil.com.br/
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procedimento absolutamente eficaz, capaz de infligir sofrimento e, principalmente, coibir 

futuros comportamentos “inadequados” (Scuro Neto, 2015). 

De acordo com Peterle (2015), o modelo retributivo tem se mostrado insuficiente com 

vistas à resolução da questão criminal, visto que não há relações consistentes entre sua 

existência e a redução de criminalidade. Trata-se muito mais de um sistema que individualiza 

processos criminógenos, relegando à vítima um papel secundário e demonizando o agressor. 

Nesta perspectiva, para além do punitivismo legal (privação de liberdade, suspensão de 

direitos e multas), há um clamor social com vistas ao sofrimento extremado e até a morte, 

fazendo valer contraditoriamente procedimentos que não estão previstos em nosso 

ordenamento jurídico como as práticas de linchamentos, torturas e execuções extrajudiciais 

(Soares, 2011). 

No Estado de Exceção, torna-se bastante oportuno um direito penal baseado na justiça 

retributiva. As necessidades de manter a lei e a ordem associadas ao desejo seletivo de punir 

configuram-se como potentes engrenagens para eliminação de inimigos, fortalecimento da 

política de encarceramento, sensação ilusória de segurança e Estado protetor. Fato é que tal 

modelo de justiça opera apenas no campo das aparências e superficialidades da chamada 

criminalidade, não conseguindo sanar as verdadeiras causas da questão criminal. Não se trata 

de uma incompetência conjuntural da justiça retributiva, mas de uma vocação direcionada 

estruturalmente a outros intentos. 

O retribucionismo caminha em direção oposta ao enfrentamento estrutural da crise de 

legitimidade do sistema penal. Os defensores de tal política criminal ignoram seu caráter 

estéril no tocante à real reformulação da justiça penal e da sociedade. Ao contrário, bradam 

em som cada vez mais alto a vontade de mais punição, penas mais severas, redução da idade 

penal, maior encarceramento e “justiçamento” a qualquer preço. A dor e o sofrimento 

impostas aos excedentes se constituem como fetiches do Estado Penal (Zaffaroni, 2001). 
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Nem todos pensam no futuro da violência ou no controle da criminalidade. Muitos 

sentem sede de vingança e se satisfazem com o sofrimento do réu, a ponto de 

aceitarem a tortura, o linchamento, a execução extrajudicial e a barbárie praticada pelo 

Estado nas prisões infectas. “Aqui se faz, aqui se paga”, dizem uns. “olho por olho, 

dente por dente” ou “quem com ferro fere será ferido”, repetem outros. “Bem feito. 

Merecia destino pior”, concordam os mais radicais (Soares, 2011, p. 98). 

A justiça retributiva não escapa à lógica privatista das políticas neoliberais. O mercado 

de artefatos bélicos encontra-se em grande efervescência, pois além das ações rotineiras de 

repressão, o Brasil tem se tornado um dos principais “consumidores” de equipamentos de 

guerra para o enfrentamento a movimentos sociais, protestos e manifestações contra a ordem 

hegemônica. Segundo reportagem publicada no site UOL, em 2014, somente o estado de São 

Paulo teria gasto cerca de 35 milhões de reais entre canhões de água e blindados anti-protesto. 

Segundo a PM, o arsenal teria o intuito de controlar distúrbios civis (Melo, 2014).   

Em meio às manifestações de junho de 2013 a Folha de São Paulo publicou matéria 

intitulada “Indústria de gás lacrimogêneo e bala de borracha 'bomba' no mercado”, referindo-

se ao fato dos protestos da época terem “alavancado” a indústria de armas “não letais” no 

Brasil (Bonalume Neto, 2013). No mesmo período, diversos jornais e portais de notícias 

divulgaram que o uso de tais armas foi tão intenso no Rio de Janeiro que a Secretaria de 

Segurança fluminense precisou empenhar emergencialmente R$ 1,6 milhão para repor os 

estoques de gás lacrimogêneo, granadas de luz e som, projéteis de borracha e projéteis de gás 

(Bianchi, 2013).  

Como tudo na lógica do capital, a insegurança também se tornou um processo 

lucrativo. Com o fim da guerra fria, os interesses do mercado bélico em associação com 

setores militares estadunidenses não tardaram em engendrar a “indústria do medo”, 

instituindo a guerra às drogas como elemento chave para sua subsistência. O negócio parece 
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ter dado tão certo que o referido modelo encontrou espaço e se espraiou para outros países, 

dentre eles o Brasil. Por aqui, não é preciso muito esforço para perceber que a mencionada 

guerra e todo o arsenal mercadológico bélico caíram como luva junto aos interesses na gestão 

penal da miséria (Rodrigues, 2009). 

O III Estudo do setor da segurança privada, organizado em 2013 pela FENAVIST 

(Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores) revela dados 

expressivos sobre a mercantilização da segurança. No período compreendido entre 2002 e 

2012 o número de empresas privadas de segurança aumentou de 1386 para 2282, registrando 

um incremento de cerca de 40% na quantidade de estabelecimentos particulares 

especializados. No mesmo período, o faturamento nominal do setor subiu de 7 para 45 bilhões 

de reais, registrando um aumento de 84,44%. Ainda de acordo com a pesquisa, os principais 

clientes da segurança privada no Brasil (e no mundo) são os bancos e o setor público.  

A indústria do medo mostra-se crescente, absolutamente rentável e em franca 

consonância com as políticas do Estado Mínimo (e o coroamento das terceirizações). A 

insegurança é generalizada e o modelo bélico surge como elemento garantidor da ordem e da 

sensação de segurança. Incapaz de remeter à capilaridade dos problemas sociais e criminais, 

atua como braço armado da contenção contribuindo para a barbárie associada ao acúmulo de 

capital. Da proteção ao sistema financeiro, passando pela guarda patrimonial à gestão dos 

megaeventos organizados, o setor da segurança privada aparenta não ter motivos para que o 

crime, o medo e a insegurança retrocedam. 

O espaço público vai sendo construído sobre o discurso e sentimento da insegurança e 

das incertezas. De igual modo, o medo vem sendo usado como uma potente forma de coerção 

ideológica e manipulação social generalizada. Mia Couto (2011), ao discursar em um painel 

sobre segurança pública na Conferência Internacional de Estoril referindo-se ao processo em 

tela, disparou: 
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Há muros que separam nações, há muros que dividem pobres e ricos, mas não há hoje 

no mundo um muro que separe os que têm medo dos que não têm medo. Sob as 

mesmas nuvens cinzentas vivemos todos nós, do sul e do norte, do ocidente e do 

oriente. Citarei Eduardo Galeano acerca disto, que é o medo global, e dizer: Os que 

trabalham têm medo de perder o trabalho; os que não trabalham têm medo de nunca 

encontrar trabalho; quando não têm medo da fome têm medo da comida; os civis têm 

medo dos militares; os militares têm medo da falta de armas e as armas têm medo da 

falta de guerras e, se calhar, acrescento agora eu, há quem tenha medo que o medo 

acabe (s.d). 

Pode-se afirmar que o cinismo de Estado é uma das facetas mais cruéis desse modelo 

de gestão penal da vida pública. Ao mesmo tempo em que omisso ou negligente diante de 

uma série de necessidades da população, apresenta-se sagaz e forte no tocante à vigilância e 

repressão seletiva. O uso de um direito desigual é parte importante na perpetuação de uma 

sociedade de classes, na exploração humana e na legitimidade da barbárie cotidiana. De 

acordo com Netto (2013), é característica clássica desse modelo de Estado a repressão às 

classes tidas como perigosas (política criminal) em associação à assistência residual de 

cotejamento da questão social (política social). 

A hipertrofia punitiva do Estado Penal conjugou-se com outra dimensão docilizante e 

legitimadora do controle social: o “novo assistencialismo” ou “nova filantropia”, modelo que 

contempla a “parceria público-privado” como dispositivo de enfrentamento paliativo à 

questão social contemporânea. Tal estratégia sequer se aproxima do welfare state, uma vez 

que não vislumbra nem mesmo erradicar a pobreza, mas tão somente amenizar a penúria mais 

extremada, ou seja, a miséria e seus flagelos. Na América Latina e, especialmente no Brasil, 

tais experiências culminaram na cronificação de programas de assistencialismo emergencial, 

processo não coincidentemente dirigido às classes ditas perigosas (Netto, 2013). 
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O extermínio das “classes perigosas” é uma das estratégias centrais do capitalismo em 

tempos neoliberais. No melhor estilo nazista, gera foco na pobreza extrema e promove a 

higienização social imbricando a militarização da vida com as políticas sociais dirigidas aos 

os pobres (Rauter, 2001). O neoliberalismo emoldurou, portanto, uma série de políticas 

sociais minimalistas voltadas para saúde, educação e trabalho como estratégias políticas de 

umasuposta prevenção à criminalidade. Esta conjugação simultânea de ações sociais e penais 

suscitou o mascaramento do controle social em nome de léxicos como proteção, cuidado e 

auxílio (Andrade, 2012).  

Nesse sentido, resgatamos a compreensão marxista de que o Estado é produto do 

antagonismo das classes e compreendemos que o notório recrudescimento das 

políticas criminais e penitenciárias nas sociedades tidas como democráticas deve ser 

compreendido em suas contradições e não como algo estranho a este Estado. Além 

disso, a ação repressiva do Estado caminha de mãos dadas com as políticas sociais que 

visam responder (na aparência) à “questão social” pela via do assistencialismo e 

controle disseminado do excedente da mão-de-obra (Matsumoto, 2013, p. 65). 

Para melhor compreensão das estratégias de controle de corpos e subjetividades por 

meio da regulamentação estatal, Foucault (2005) traz à tona o conceito de biopoder. Se nas 

sociedades de poder soberano a máxima era “deixar viver e fazer morrer”, com o processo de 

transição social a nova máxima de governamentalidade tornou-se “fazer viver e deixar 

morrer”. Não trata o filósofo francês de apenas um jogo de palavras, mas da emergência de 

um poder que, em nome da vida, do cuidado e da segurança, produz uma sociedade cindida 

entre aqueles que podem e devem viver (cidadãos de bem) e os que, não se podendo matar, 

basta deixar morrer (inimigos).  

Em tempos atuais, o paradoxo apresentado parece bastante vigoroso. Segundo Rauter 

(2001, p. 194), “nunca se alardeou tanto a promoção da vida e ao mesmo tempo se matou 
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tanto”. De igual modo, nunca se defendeu tanto a liberdade e ao mesmo tempo se aprisionou 

tanto. A hipertrofia penal nunca foi tão visível, mesmo em tempo de tantas políticas sociais. 

As contradições do capitalismo se materializam vivamente no Estado Penal e o biopoder pode 

ser considerado um poderoso e contínuo estratagema de controle social, disciplinarização e 

criminalização da pobreza. 

O biopoder se engendra na sociedade não pela autoridade individual do soberano 

sobre a população, mas, em tempos atuais, por uma série de discursos e práticas legitimadas 

que sustentam verdades sobre os modos de vida. São especialistas em segurança pública, 

subjetividade e direitos que, com seus saberes, determinam quem são os perigosos (e o grau 

de periculosidade), os vulneráveis, as áreas de risco e, veladamente, os que devem viver e os 

que podem morrer. Ainda de acordo com Foucault (2005, p. 287), “eles o fazem porque estão 

premidos pelo perigo ou pela necessidade. Eles o fazem, por conseguinte, para proteger a 

vida”. 

O Estado moderno nasce ao instituir regras de exceção, nasce ao partilhar os corpos 

dos cidadãos e ao incidir sobre esses corpos direitos ou violência, dupla mortalha, 

dupla fatalidade. Nos antigos e nos novos campos de concentração, as estratégias de 

poder e os discursos normalizadores restringem os direitos de cidadania. Quem tem 

uma vida que não merece ser vivida torna-se objeto da violência (Souza, 2009, p. 25). 

Resta claro que no Estado de Exceção algumas vidas valem menos do que outras. 

Agamben (2007) lança luz sobre a questão e traz à tona a noção de “vida indigna de ser 

vivida” (p.144), alertando-nos para a existência de vidas que perderam a qualidade de bem 

jurídico e cuja continuidade teria perdido o sentido. Tal conceito seria aplicado primeiramente 

a indivíduos classificados como “incuravelmente perdidos” (p. 145), os quais, abatidos por 

algum ferimento ou doença terminal, gozavam da consciência e poder de escolha para o 

encerramento de suas próprias vidas. A outra possibilidade apresentada referia-se à categoria 
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dos “idiotas incuráveis”, considerados alienados de sua própria condição e supostamente 

despossuídos de vontades, cabendo a decisão de sua morte aos agentes do Estado, a saber, um 

médico, um psiquiatra e um jurista. 

Ainda no tocante às vidas de menor valor, Agamben (2007) aprofunda o debate por 

meio do conceito de “homo sacer”, figura intrincada do direito romano arcaico que ocupava 

um limbo entre a justiça divina (ius divinum) e a justiça humana(ius humanum). O termo 

forja-se controverso pois, ao mesmo tempo em que remete à sacralidade da vida de alguém, 

torna impunível a sua morte. Em tempos atuais o “homo sacer” vislumbra-se plenamente 

representado na figura do criminoso ou do inimigo, uma vez que, apesar da proteção jurídica 

da vida, configura-se facilmente matável sob o manto da impunidade. 

Denominados por Zaccone como os “acionistas do nada” (2007) ou “indignos de vida” 

(2015), aqueles tidos como perigosos desnudam, pelo “excesso negativo”, as contradições do 

capitalismo e suas táticas de docilização de corpos e submissão à ideologia do trabalho. Tais 

personagens, também chamados de “populações problemáticas”, mostram-se cada vez menos 

governáveis pelos instrumentos de regulação “social” da pobreza e cada vez mais pelas 

políticas criminais, coroando o Estado Penal e sua veia punitivista (Giorgi, 2006).  

Quando a lógica do capital se associa à gestão penal da pobreza, não há que se falar 

em exclusão social. Todos estão incluídos! Perversamente, mas devidamente incluídos nas 

esferas da produção e do consumo, de modo que mesmo os excedentes do exército industrial e 

do mercado consumidor tornam-se objetos das políticas sociais ou penais como forma de 

manutenção do status quo. Homens e mulheres que vivenciam a dinâmica e contradições do 

capitalismo tornam-se alvos cotidianos de respostas (paliativas ou punitivas) do Estado às 

mazelas forjadas por ele próprio em articulação com o modelo-econômico (Forrester, 1997; 

Sawaia, 2009). 
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Tantas vidas encurraladas, manietadas, torturadas, que se desfazem, tangentes a uma 

sociedade que se retrai. Entre esses despossuídos e seus contemporâneos, ergue-se 

uma espécie de vidraça cada vez menos transparente. E como são cada vez menos 

vistos, como alguns os querem ainda mais apagados, riscados, escamoteados dessa 

sociedade, eles são chamados de excluídos. Mas, ao contrário, eles estão lá, apertados, 

encarcerados, incluídos até a medula! Eles são absorvidos, devorados, relegados para 

sempre, deportados, repudiados, banidos, submissos e decaídos, mas tão incômodos: 

uns chatos! Jamais completamente, não, jamais suficientemente expulsos! Incluídos, 

demasiado incluídos, e em descrédito (Forrester, 1997, p. 15). 

É importante salientar que em análises criminológicas tradicionais, dada a 

preocupação majoritária com a criminalidade tipificada em lei, uma série de outras violências 

são relegadas a segundo plano ou, ainda, passam a não ser consideradas como tal. Tome-se 

como exemplos a exploração do homem pelo homem, a miséria estrutural, a violência 

policial, o grande encarceramento, as políticas de austeridade e o avanço do projeto de Estado 

Mínimo.Casos típicos das opressões perpetradascotidianamente pelo Estado e seus agentes 

com o aval das próprias leis, o que possibilita a elucidação do hiato engendrado entre direito e 

justiça (Scapini, 2013; Wacquant, 2001).  

Os discursos hegemônicos desconsideram o Estado, por ação ou omissão, como um 

grande operador de violências em nossa sociedade. Tais ações podem ser classificadas como 

retóricas oportunistas, visto que apesar de não avaliarem o Estado e suas políticas como 

violentos, não tardam em legitimar a judicialização e, quase sempre, a condenação dos 

“desvios” cometidos por determinados segmentos sociais – de fato, pré-construídos como 

“desviantes” – ao passo que, quando direcionados para as classes mais abastadas mostram-se 

nitidamente mais complacentes e permeados de “brechas legais” (Rodrigues, 2009; Cruz, 

2014). 
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Nilo Batista (2011) coloca em xeque a ideia de objetividade dos discursos e 

quantificações em torno da questão criminal. Trata o autor do fato de que nem todos os 

comportamentos infracionais tornam-se visíveis ou formalmente averbados, ou seja, de uma 

diferenciação pouco problematizada pelo direito penal e criminologias tradicionais entre a 

“criminalidade registrada” e as “cifras ocultas” da criminalidade. A primeira cuida daquilo 

que é cognoscível, lavrado pelas escrituras estatais e parte constante das estatísticas oficiais 

sobre o crime e seus autores. A segunda refere-se a todo tipo de conduta ilícita que, por 

motivos diversos, não constam nos autos, não comparecem nos indicadores policiais e 

judiciários e portanto, não se tornam criminalizáveis. 

A cifra oculta corresponde aos comportamentos ilícitos que, a depender do autor, de 

sua cor, do prestígio social e de sua posição de classe, jamais se tonarão visíveis aos olhos do 

Estado e, consequentemente, não serão submetidos à investigação policial, processo criminal 

e condenação penal. Tais expedientes vão desde os pequenos delitos (como infrações de 

trânsito, pirataria etc.) aos mais vultosos (como os chamados crimes do colarinho branco, 

tráfico de influência etc.). Isto significa afirmar que um mesmo comportamento delituoso 

pode ser criminalizado ou não em função do agente praticante e de seu status social (Batista, 

2012; Cruz, 2014). 

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 câmera de vigilância, etc.) que 

poderemos estudar a incidência das transgressões. Por que afastá-lo das condições 

sociais concretas, nas quais é produzido (criminalização), para atribuir-lhe uma 



118 

 

pretensão de objetividade tão falsa quanto a totalidade que tenta representar? (Batista, 

2007, p. 88-89). 

Santos (2008) corrobora o entendimento supracitado, no entanto secciona as cifras 

ocultas em dois outros conceitos: “cifras negras” e “cifras douradas”. As cifras negras 

representariam o hiato entre o conhecimento oficial e o volume total da criminalidade, 

estando contemplados os ilícitos não identificados, não denunciados ou não investigados (por 

interesse ou desinteresse da polícia, além de pressões políticas e econômicas). Representam 

principalmente os crimes cometidos pelas classes mais baixas da população. Já as cifras 

douradas representariam os “crimes do colarinho branco”, as práticas econômicas e sociais 

ilícitas e impunes, realizadas frequentemente em benefício das elites oligárquicas e 

financeiras. Seus principais autores seriam membros da “alta sociedade”, grandes corporações 

e agentes políticos protegidos pelas imunidades parlamentar e social. 

A Criminologia Crítica considera as estatísticas criminais oficiais como mais um 

artefato da luta de classes nas sociedades capitalistas. A questão das drogas pode ser 

considerada um interessante analisador deste processo, visto que seu uso e comercialização 

ultrapassam os recortes de classe, estando presentes nas diferentes esferas da sociedade. No 

entanto, sabe-se que a chamada guerra às drogas tem não só ocultado uma guerra aos pobres, 

como criminalizado principalmente este segmento da população. Os grandes produtores, 

consumidores das classes média e alta, comerciantes de alto escalão e pontos de venda nas 

áreas “nobres” das cidades pouco são importunados, ao passo que nas favelas e bairros 

populares o braço armado do Estado faz-se presente cotidianamente, vigiando, reprimindo e 

incrementando as estatísticas estatais (Batista, 2003). 

A problematização das cifras ocultas não significa um clamor por mais punitividade 

de modo a igualar as condições de criminalização. Significa a necessidade de duvidarmos dos 

dados oficiais ligados ao campo criminal e, principalmente, de compreendermos que são 
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produtos da luta de classes, que atendem a interesses hegemônicos e que produzem 

conhecimentos permeados de intencionalidades. A despeito de um punitivismo a cada dia 

mais evidente, a Criminologia Crítica propõe a superação do direito penal burguês e não o seu 

melhoramento. Nenhuma reforma daria conta de sua necessária e real transformação dada sua 

condição estrutural de classe. 

A transformação proposta pela Criminologia Crítica não deve ser confundida com a 

criação de novas leis ou mesmo comum simples aperfeiçoamento da justiça penal, mas como 

uma transformação mais profunda nas relações humanas e, portanto, na dinâmica 

social.Considerar tal premissa possibilita aos atores comprometidos com a proposta não 

sucumbir em armadilhas penais ou reformistas como saídas para a questão criminal. Tal 

assertiva mostra-se importante, haja vista que, em tempos atuais, mesmo setores tidos como 

progressistas ou politicamente mais “à esquerda” mostram-se atraídos pelo “canto da sereia” 

punitivista (Andrade, 2012). 

É necessário estancar o desejo de vingança e punição como sinônimos de justiça. Nos 

tempos atuais, tem sido frequente a transformação de insatisfações e indignações sociais em 

clamor por mais tipificações penais, maior severidade das penas e ampliação do 

aprisionamento. Tais propostas não apresentam relação evidente alguma com a redução da 

violência ou níveis de criminalidade, ao contrário, como um círculo vicioso, provocam ainda 

mais insegurança, medo, vigilância e repressão, notadamente contra as classes subalternas e 

seus principais “representantes”: pobres, pretos e jovens. 

Os órgãos legislativos, inflacionando as tipificações, não fazem mais do que aumentar 

o arbítrio seletivo dos órgãos executivos do sistema penal e seus pretextos para o 

exercício de um maior poder controlador. A seletividade estrutural do sistema penal 

(...) é a mais elementar demonstração da falsidade da legalidade processual 

proclamada pelo discurso jurídico-penal. Os órgãos executivos têm “espaço legal” 
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para exercer poder repressivo sobre qualquer habitante, mas operam quando e contra 

quem decidem (Zaffaroni, 2001, p. 27). 

A seletividade evidencia-se como marca estrutural da justiça penal nas sociedades 

capitalistas. Os recortes de classe, raça e território tornam-se evidentes quando observamos a 

massa de encarcerados no Brasil e no mundo. Loïc Wacquant (2001) classifica tal política 

como uma “ditadura sobre os pobres” afirmando que a sucumbência do Estado às leis do 

mercado provocaram o sucateamento do welfare state (o qual no Brasil jamais existiu 

completamente) e a hipertrofia do Estado Penal (maior repressão, mais vigilância, aumento 

dos discursos de insegurança, demandas por punições mais severas, criminalização da pobreza 

e dos movimentos sociais etc.) e do encarceramento das classes já marginalizadas pelo 

modelo socioeconômico (Rodrigues, 2009).  

No Brasil, a gestão do que Wacquant (2001) denomina de “penalidade neoliberal” 

articula-se umbilicalmente com as políticas de Estado Mínimo, representadas pela evidente 

omissão e sucateamento do Estado junto aos direitos fundamentais e, pari passu, pelo 

fortalecimento de discursos e práticas repressivas. Neste ponto, cabe destacar uma contradição 

inerente ao cenário político nacional: nunca tivemos tantas políticas públicas para os pobres 

(notadamente nos governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef), contudo, além de 

não reduzirem a criminalização da pobreza, frequentemente utilizam-se do argumento da 

proteção para camuflar práticas de exclusão e processos de disciplinamento (Azevedo; Cifali, 

2015).  

A implantação de políticas sociais voltadas para os pobres associadas às tecnologias 

de controle da política criminal incrementa os processos de gestão penal da miséria. O quadro 

torna-se agravado se consideramos o “tempero” brasileiro de violações aos direitos humanos, 

violência policial, genocídio da população jovem/negra e criminalização da pobreza.  Mais 

agravado ainda se considerarmos que parte dos agentes do Estado, operadores jurídicos e 
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sociedade civil, de modo geral, consideram tal intervenção como correta ou branda demais 

(Rodrigues, 2009). 

Depois, a insegurança criminal no Brasil tem a particularidade de não ser atenuada, 

mas nitidamente agravada pela intervenção das forças da ordem. O uso rotineiro da 

violência letal pela polícia militar e o recurso habitual à tortura por parte da polícia 

civil (através do uso da “pimentinha” e do “pau-de-arara” para fazer os suspeitos 

“confessarem”), as execuções sumárias e os “desaparecimentos” inexplicados geram 

um clima de terror entre as classes populares, que são seu alvo, e banalizam a 

brutalidade no seio do Estado (Wacquant, 2001, p. 9) 

Grande parte da ideologia presente nas políticas brasileiras de segurança pública goza 

da influência de teorias e modelos norte-americanos. Foi nos Estados Unidos, em 1982, que o 

provérbio francês “quem rouba um ovo, rouba um boi” transformou-se na chamada “teoria da 

janela quebrada” (broken windows theory). James Q. Wilson (cientista político) e George 

Kelling (psicólogo criminal), em sua famosa publicação no periódico Atlantic Monthly, 

defenderam a ideia de que se uma janela quebrada não é consertada com celeridade, 

potenciais delinquentes entenderão o fenômeno como um convite à depredação de mais 

vidraças. Noutras palavras, a indiferença frente a pequenos delitos pode ser o elemento 

potencializador de crimes mais graves (Wacquant, 2001). 

A teoria da janela quebrada funcionou como aporte fundamental para reorganização da 

atividade policial em Nova York, tendo como estratégia a multiplicação do efetivo e de 

equipamentos, além do aprimoramento dos sistemas eletrônicos de vigilância, comunicação e 

controle. A instalação de uma nova política de “lei e ordem” despejou seu rigor e 

inflexibilidade sobre delitos menores (como as pichações e a jogatina) e humanos 

considerados de menor valor (como os sem-teto, lavadores de para-brisa, mendigos, 

prostitutas e ébrios). O referido modelo pode ser considerado a base criminológica do que 
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alguns anos mais tarde passou a ser conhecido como política de “tolerância zero” (Rodrigues, 

2009).  

O programa tolerância zero, implementado na década de 90 em Nova York pelo então 

prefeito Rudolph Giuliani configurou-se como uma verdadeira cruzada em nome da lei e da 

ordem, tendo como alvo principal os setores mais vulneráveis da cidade, diga-se, os pobres, 

negros e imigrantes (Wendel& Curtis, 2002). O programa em tela pode ser considerado a 

mais clara expressão do panpenalismo, o que nas palavras de Batista (1997, p. 152) seria “a 

idéia de que o direito penal deveria permear o maior número possível de relações sociais, da 

forma mais minuciosa possível”. De modo ainda mais taxativo, Passeti (2003) classifica o 

Tolerância Zero como sinônimo de limpeza das ruas, o que poderia ser considerado, portanto, 

um neo-higienismo. 

Tolerância Zero requer Estado forte, tutor moral, inflexível, que se afirma capaz de 

vencer a passividade dos pobres, mediante disciplina para o trabalho e remodelagem 

da vida com base na autoridade centralizada. Ela estimula a formação de uma elite 

dirigente forte, de pessoas de caráter incontestável, capaz de forçar pelo alto os pilares 

da democracia e as belezas da sociedade de mercado livre. Os pobres, declaram, 

precisam ser dirigidos, e não subvencionados. Não há como discordar de Wacquant 

quando afirma que esta é uma postura paternalista. Como tal, leva necessariamente à 

punição. Não mais estão em jogo solução para a pobreza material, mas combate à 

pobreza moral; o fascismo está explícito no Programa Tolerância Zero (Passeti, 2003, 

p. 184). 

A doutrina de tolerância zero tornou-se globalizada, em especial após a exportação do 

modelo proposto por Giuliani para diversas cidades do mundo. A exemplo do que já vinha 

acontecendo no plano econômico com o neoliberalismo, vários países da América Latina não 

só importaram o modelo, como passaram a tratá-lo como a panaceia da segurança pública. O 
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Brasil não foi exceção e, pautado pela disseminação da cultura do medo e da insegurança, não 

tardou em considerar as zonas de pobreza como “áreas de risco”, carentes de “pacificação” e 

“revitalização”, expressões repaginadas para práticas repressivas nem tão novas assim 

(Wacquant, 2001).  

A criminalização da pobreza foi, e pode ser considerada ainda hoje, uma sagaz 

estratégia de disciplinamento, opressão e exploração das classes menos abastadas. A 

descaracterização do modelo econômico e sistema de produção como estruturalmente 

violentos culminou por imputar aos grupos marginalizados a responsabilização por suas 

condições de existência. No bojo deste movimento, nota-se um poderoso dispositivo de 

produção de subjetividades dóceis, submissas e domesticadas, configurando-se como 

subversivos e perigosos todos aqueles que, por quaisquer motivos, não se adaptem aos modos 

de vida que lhes são socialmente impostos (Foucault, 2000).  

É neste cenário de constante criminalização da pobreza que o Estado brasileiro tem 

gerenciado sua política criminal, recrudescendo as funções de bem-estar social e priorizando a 

gestão penal dos pobres. As tecnologias penais, desde a legislação, passando pelo aparato 

jurídico-policial e culminando com a superlotação carcerária são evidências fortes da 

seletividade do sistema penal, nitidamente mais dura com as classes subalternas. Trata-se, 

portanto, de um verdadeiro combate aos pobres e, dentro desta lógica punitiva, carta branca às 

forças de repressão (Kilduff, 2010). 

A racionalidade penal pode ser avaliada como importante dispositivo de domesticação 

dos pobres insurgentes, frequentemente classificados pelo olhar capitalista como párias, 

preguiçosos ou incivilizados, em oposição à figura do “cidadão de bem”, trabalhador, 

cumpridor de seus deveres e consumidor ativo de bens e serviços. Nesta gestão penal da vida, 

a manutenção dos modos de produção e reprodução social se dá também a partir da contenção 

dos “excedentes” e, neste caso, encarceramento e eliminação tornaram-se práticas rotineiras.  
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No Brasil, contra os pobres que não entrarem no mercado informal, que não aplacarem 

suas frustrações e aguardarem a assistência ou que não investirem todas as suas forças 

em suas próprias qualificações profissionais (um caminho aberto para poucos), ou 

seja, aqueles que “entrarem para o crime” a política de segurança reserva duas 

medidas: alternar os dias da vida entre a prisão e as ruas ou ser eliminado pela polícia, 

por grupos de extermínio ou por outros “bandidos” (Marques, 2012, p. 1). 

 

2.3  Encarceramento em Massa, Garantismo e Abolicionismo Penal 

 

O encarceramento em massa pode ser considerado o sintoma mais evidente do Estado 

Penal. Em meio aos sentimentos de medo e insegurança forjados cotidianamente, a pena 

privativa de liberdade é clamada e aclamada por muitos como a sanção mais justa e necessária 

que se deve aplicar aos inimigos da lei e da ordem. A prisão é tomada como a instituição que 

representa a “pílula dourada” nos territórios da justiça penal, respondendo aos anseios por 

mais justiça e menos impunidade. Importa antecipar que tal justificativa é frágil e seletiva, 

sendo contraposta pelos argumentos doravante assinalados. 

Sob a égide da reformulação dos suplícios e necessidade de um local especializado 

para a execução penal, a prisão surge como pena regular entre os séculos XVIII e XIX na 

Europa. Até este período, pode-se afirmar que vigorava uma justiça penal que organizava suas 

punições primordialmente por meio de castigos físicos, humilhações e penas capitais. Com a 

reforma dos princípios e legislação penal em grande parte da Europa, a prisão, notadamente a 

partir do século XIX, passa a ocupar lugar de destaque, evidenciando-se como substancial 

dispositivo de punição e controle social das sociedades capitalistas (Foucault, 1999). 

Michel Foucault (2000) alertou para o funcionamento da prisão como instituição 

disciplinar, capaz de subjugar e imprimir marcas indeléveis nos indivíduos. Consideradas as 
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transformações penais supracitadas, o autor sinaliza para um deslocamento das funções da 

pena, deixando de ter (ao menos no campo formal) o corpo como alvo principal e passando a 

se interessar pela subjetividade dos apenados. Reside neste movimento uma tentativa de 

controle não apenas sobre o que se fez, mas principalmente sobre o que, supostamente, pode 

vir a ser cometido, ou seja, a virtualidade dos atos, frequentemente presente nos discursos 

jurídicos e policiais sob a pecha de “periculosidade” ou “atitude suspeita”. 

Todo o arcabouço teórico e político que sustenta, ainda hoje, a defesa e a existência da 

prisão parece desconsiderar seus efeitos mais danosos junto à humanidade. A prisão não é só 

uma instituição de reclusão, mas de produção de sofrimento, violação de direitos e mortes 

(físicas e existenciais). Nesse sentido, resta-nos destacar que, a despeito de ser considerada a 

pena mais praticada no Brasil e no mundo, não há evidência alguma de que seu 

funcionamento provoque a redução dos números de violência ou crimes cometidos (Baratta, 

2014; Karam, 2011, Wacquant, 2001). 

As prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode aumentá-las, multiplicá-las ou 

transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos permanece estável, ou, ainda 

pior, aumenta. (...) a detenção provoca a reincidência: depois de sair da prisão, se têm 

mais chances que antes de voltar a ela, os condenados são, em proporção considerável, 

antigos detentos. (...) A prisão, consequentemente, em vez de devolver à liberdade 

indivíduos corrigidos, espalha na população delinquentes perigosos (Foucault, 2000, p. 

221). 

Há evidentes indícios de que já havia a prática de encarceramento nas sociedades pré-

capitalistas, contudo é na passagem ao capitalismo que a prisão se transforma na principal 

“pena das sociedades civilizadas” (Foucault, 2000, p. 195). A emergência da prisão configura 

um episódio importantíssimo da história das práticas penais: a consolidação do discurso de 

humanização dos castigos. Em paralelo a isso, trata-se do mecanismo disciplinar que um novo 
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“poder de classe” instituiu como processo de colonização do poder judiciário: a substituição 

do arbitrário típico do antigo regime pelo “juiz da aplicação das penas” (p. 208). 

A prisão apresenta estreita relação com o sistema capitalista, sendo parte constituinte 

de sua existência e manutenção (Rusche& Kirchheimer, 2004). A exemplo das fábricas, 

escolas e quartéis, a instituição prisional, historicamente, esteve sempre ligada a uma 

finalidade econômica. Melossi e Pavarini (2014) sustentam que o cárcere nunca pôde ser 

considerado uma célula produtiva de manufaturas, visto que jamais conseguiu se firmar em 

larga escala como fábrica de mercadorias. Entretanto, há de se ter clareza de que sua grande 

finalidade produtiva era de outra ordem: “a transformação do criminoso em proletário” (p. 

211).  

O processo de transformação de seres humanos sempre esteve na base de sustentação 

do sistema prisional. A invenção do “cárcere como máquina” de produção de subjetividades 

atendeu plenamente aos intentos de preparação de mão de obra para uma sociedade industrial 

em franca expansão na Europa, uma vez que contribuía diretamente para o maior 

enfileiramento do exército industrial de reserva. O controle do tempo e das atividades, a 

vigilância hierárquica, a organização dos espaços, a sanção normalizadora e a transformação 

do corpo ocioso em corpo útil para a produção foram mecanismos eficazes de adestramento 

para o modo de produção capitalista. 

E para essa operação o aparelho carcerário recorreu a três grandes esquemas: o 

esquema político-moral do isolamento individual e da hierarquia; o modelo econômico 

da força aplicada a um trabalho obrigatório; 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, 2000, p. 208). 
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Para além da privação de liberdade, a prisão pode ser considerada um dispositivo 

disciplinar de observação e conhecimento, exercendo simultaneamente vigilância e produção 

de saber sobre os prisioneiros. É esta uma das funções do Panopticon de Bentham
43

: manter o 

apenado sob olhar permanente, registrando, anotando e calculando tudo a seu respeito. Ao 

projeto panóptico coube articular guarda, monitoramento, segurança, individualização, 

totalização e produção de mais discursos perigosistas. Nesse sentido, a prisão foi considerada 

local privilegiado para a emergente tecnologia penal. 

A produção de saber consta entre as funções ocultas da prisão. Não consta de sua 

vocação declarada nem de norma jurídica expressa, mas se exerce como prática ideológica de 

extração de verdades sobre o condenado de modo a fundamentar a discursividade sobre a 

culpa, a dosimetria da pena e sobre o próprio futuro do preso. O infrator torna-se fonte de um 

saber que será utilizado para sua transformação em delinquente
44

, oportunidade em que sua 

biografia se tornará elemento fulcral da instrução judiciária e do saber criminológico. 

O mecanismo em análise torna o delinquente em um indivíduo a se conhecer. Deve se 

extrair o máximo possível dele: as circunstâncias em que o crime ocorreu, sua motivação, a 

história de vida do preso, suas inclinações de risco, antecedentes negativos e predisposições 

nocivas à sociedade. Desta forma, aspectos como a “estruturação” familiar, os “traumas” da 

infância e as condições de vida somam-se aos anteriores de modo a fundamentar as narrativas 

acerca da periculosidade do criminoso. Conforme aduz Foucault (2000), “é então que os 

criminologistas se impõem” (p. 213). 

                                                 
43

 Projeto arquitetônico produzido por Jeremy Bentham que se tornou, em meados do século XIX, o modelo de 

desenho da maior parte das prisões europeias. Sua característica principal era possibilitar que os presos fossem 

constantemente observados em quaisquer dos pontos do cárcere, de modo que estavam sempre à vista do “olho 

que tudo vê” e, ao mesmo tempo, não conseguiriam identificar quem os observava. 
44

Segundo Foucault (2000) “o delinquente se distingue do infrator pelo fato de não ser tanto seu ato quanto sua 

vida o que mais o caracteriza” (p. 211). 
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O cárcere torna-se, assim, o horto botânico, o jardim zoológico bem organizado de 

todas as “espécies criminosas”. A “peregrinação” neste santuário da realidade 

burguesa – isto é, neste lugar em que é possível uma observação privilegiada da 

monstruosidade social – torna-se, por sua vez, uma necessidade “científica” da nova 

política de controle social. É variado o universo de “visitantes” (estrangeiros 

extravagantes, diligentes embaixadores de governos europeus interessados na reforma 

penitenciária, penitenciaristas, reformistas, utopistas etc.), mas apenas uma única 

intenção os anima: a observação, o conhecimento do criminoso (Melossi & Pavarini, 

2014, p. 213).  

Ainda tratando dos fundamentos da prisão, talvez o mais importante e óbvio seja o 

próprio processo de privação de liberdade. A prisão coerentemente torna-se a pena por 

excelência das sociedades capitalistas graças ao fato de que, neste modo de produção e 

reprodução social, a liberdade é anunciada como um bem supremo, distribuída igualmente a 

todos. Sua perda seria considerada dentro da lógica do capital como uma pena justa e 

igualitária, visto que todos possuem o referido bem. Além disso, torna possível a 

quantificação do castigo em função da variável tempo, outro bem endeusado pelo capitalismo. 

Neste diapasão, vale a lembrança da máxima “tempo é dinheiro”. 

O sequestro do tempo do condenado é interpretado formalmente como uma espécie de 

reparação social, visto que, dada a sua forma de execução, leva a crer que o ato criminoso 

feriu mais do que a vítima-indivíduo, mas toda a sociedade. Na prática, não há que se falar em 

reparação alguma, mas pura vingança contabilizada em dias, meses e anos. Trata-se da forma 

jurídica engendrada para que o delinquente “quite sua dívida”. Foucault (2000), relacionando 

a prisão ao modelo capitalista, debocha da banalização desta forma punitiva e espeta: “a 

prisão é „natural‟ como é „natural‟ na nossa sociedade o uso do tempo para medir as trocas” 

(p. 196). 
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O capitalismo conferiu à prisão lugar privilegiado para gerenciamento da pobreza 

insubmissa. A vocação punitivista associada à engenhosidade da ortopedia social delegaram 

ao cárcere a função declarada de punição universal, reparação social e recuperação individual 

(as duas últimas jamais alcançadas) ao mesmo tempo em que suscitou o adestramento para as 

forças produtivas e, principalmente, a docilização de corpos para a lógica do capital. Se de 

início a preparação de mão de obra para as linhas de produção era a força motriz da prisão, 

“posteriormente, seus princípios e funcionamento vão perdendo muitos aspectos do sentido 

original, prevalecendo enquanto sistema intimidatório e terrorista de gestãodos „sobrantes‟ no 

desenvolvimento do capitalismo” (Cruz, 2014, p. 42). 

Com o avanço do capitalismo, torna-se visível o grande encarceramento em nível 

mundial. De igual modo, percebe-se a transformação funcional da prisão em ritmo compatível 

com o desenvolvimento econômico, o crescimento populacional do planeta e a menor 

necessidade de encorpar o exército industrial de reserva. Nos países do capitalismo periférico, 

a abundância de mão de obra excedente é de tal monta que não justificaria a função carcerária 

de formação profissional de mais trabalhadores. Migra-se, portanto do paradigma da 

contenção preparatória para o trabalho para a política do extermínio.  

[...] o confinamento não é nem escola para o emprego, nem o método compulsório de 

aumentar as fileiras de força de trabalho produtiva quando falham os métodos 

'voluntários' [...] para levar à orbita industrial aquelas categorias rebeldes e relutantes 

de 'homens livres'. Nas atuais circunstâncias o confinamento é antes uma alternativa ao 

emprego, uma maneira de [...] neutralizar uma parcela considerável da população que 

não é necessária e para a qual não há emprego 'ao qual se integrar' (Bauman, 1999, 

p.120). 

Wacquant (2013), ao analisar as políticas penais nos Estados Unidos, identificou que 

mesmo em momentos em que a criminalidade reduzia, o recrudescimento da prisão era 
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visível. O autor infere que a variável relacionada ao perfil da “clientela” não se alterou, sendo 

negros e latinos o público mais frequente daquele sistema prisional. Além destas 

características, a dimensão marginalizada ou precarizada na relação com o mercado de 

trabalho, o desemprego e a escolaridade também constavam como elementos importantes nas 

análises de aprisionamento. Em suas próprias palavras, “o encarceramento serve, antes de 

tudo, para regular, se não perpetuar, a pobreza e para armazenar os dejetos humanos do 

mercado” (p. 126-127). 

A leitura de Wacquant (2001;2013) mostra-se interessante, dentre outras coisas, por 

refutar a ideia maciçamente difundida de que a elevação das taxas de aprisionamento se deve 

ao aumento da criminalidade. A hipertrofia do sistema prisional deve-se, principalmente, ao 

desejo político de encerramento dos excedentes e incômodos, fazendo com que o 

encarceramento de uma série de comportamentos que anteriormente não conduziam à prisão 

seja transformado em prática comum. Associe-se ao exposto a extensão do tempo de duração 

das penas e o incremento da legislação penal, a cada dia mais ampla em seu raio de ações 

criminalizáveis (Kilduff, 2010).  

Tudo isso leva a crer que a prisão tem cumprido o perverso papel de depósito de “lixo 

humano”. A exemplo dos Estados Unidos,  Giorgi (2006) assinala que na Europa, de um 

modo geral, os imigrantes estão super-representados junto ao sistema penitenciário, mas, para 

além da criminalização de imigrantes (principalmente africanos, latinos e oriundos do leste 

europeu), questões ligadas a drogas ilícitas e ao desemprego aparecem como fenômenos 

importantes nos processos de criminalização. Nas diferentes situações, o cárcere ocupa lugar 

central na gestão de grupos sociais marginalizados. 

O cárcere parece a instituição disciplinar que soube redesenhar imediatamente a sua 

função, adaptando-se à crise até se transformar no baluarte fundamental da ordem. A 

inundação dos grandes fenômenos migratórios implicou que, nos últimos anos, a 
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função política esperada do cárcere fosse completamente modificada. Não se requer 

mais que o cárcere produza “bons cidadãos” em cujo juízo e comportamento se possa 

confiar, mas sim que proteja, para quem se habituou a usufruir dele, aquele Welfare 

State de que se proclama o declínio irreversível. Pede-se aos cárceres que fixem os 

limites da cidadania social, que levantem as barreiras que definem o universo dos 

“cidadãos consumidores”. E o cárcere prontamente atendeu essa demanda (Santoro, 

2013, p. 137). 

No conjunto de transformações do cárcere, a curva ascendente de aprisionamento e a 

atual hiperinflação carcerária são fenômenos dignos de nota. Tais processos não são casos 

isolados, mas evidentes em diversos países do globo e consequência direta das políticas 

criminais extremamente repressivas efetivadas nas últimas décadas. Nunca se encarcerou 

tanto, nunca tantas condutas foram criminalizadas e nunca se depositou tanta fé na prisão 

como panaceia da segurança pública. O fato é que a expansão da penalidade neoliberal não se 

traduziu em redução da violência, mas tão somente no afloramento de um populismo penal 

(Gomes, 2006).  

De acordo com Gaio (2011), o populismo penal parte do imaginário de que criminosos 

e presos seriam beneficiários de um modelo de justiça complacente com a delinquência e 

impunidade. Toma como pressuposto a noção de que tais personagens teriam suas vidas 

custeadas pelas vítimas dos crimes, pagadores de impostos e cumpridores de leis, ou seja, 

pelo chamado cidadão de bem. Tal fato, segundo o autor geraria na população não só um 

sentimento de incredulidade, mas de raiva e desencantamento com o sistema penal e seus 

mecanismos. 

O populismo penal enxerga uma inversão de valores na sociedade atual, sugerindo que 

os cidadãos de bem se encontram presos ao passo que criminosos circulariam livremente pela 

sociedade. Nesse sentido vítimas seriam castigadas e infratores beneficiados pela 
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condescendência da justiça penal, ideia compatível com o aforisma do senso comum que 

brada “a polícia prende, mas a justiça solta”. Segundo esta lógica, em nome do bem estar 

comum, a justiça deveria ser mais espartana, notadamente com os que não “conseguem” 

conviver em sociedade ou não apresentam condições de “reabilitação” social. 

A equação de que penas mais severas associadas à certeza da punição gera redução da 

criminalidade é um dos pilares de sustentação do populismo penal. Com o auxílio da mídia 

sensacionalista, políticos ligados à chamada “bancada da bala”, empresas ligadas ao mercado 

da segurança e apoio de parte significativa da população, o populismo penal clama pela 

construção de mais presídios, maior encarceramento e abandono de direitos humanos como 

princípios fundamentais ligados à dignidade humana. Sob essa égide, ventilam-se refrãos 

como “bandido bom é bandido morto”, “tá com pena, leva pra casa”, “tem mais é que sofrer”, 

além de defesas da prisão perpétua e pena de morte como recursos necessários à garantia da 

ordem. 

Apesar de tantas leis punitivistas, o que mais importa saber é que a criminalidade não 

diminuiu. De acordo com os dados do IBGE, de 2010, a taxa de mortes por homicídio 

no país aumentou de 19,2 em 1992 para 25,4 em 2007, para cada 100 mil habitantes. 

Aumento de 32%! Pesquisa revelada pelo Índice de Homicídios na Adolescência IHA 

(pesquisa em 267 municípios com mais de 100 mil habitantes) dá conta de que, entre 

2006 e 2012, serão assassinados mais de 33 mil adolescentes no Brasil. A política 

punitivista (leis com mais rigor penal) não é efetiva (é enganosa). Já passou da hora de 

nós todos nos conscientizarmos de que, em matéria de política criminal, o Brasil, com 

o populismo penal, está no caminho errado! (Gomes, 2006, s.d.). 

O fato é que o populismo penal encontrou na prisão sua principal válvula de escape 

para os processos de vingança/justiçamento social dentro da legalidade. Nessa perspectiva, 

parece haver um desejo insaciável pela dor do “inimigo”, de modo que, para os justiceiros 
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sociais, não basta encarcerar, é necessário que o criminoso sofra, e sofra muito. Nesse sentido 

qualquer um que alerte para o fato de que a pena de prisão resume-se à privação de liberdade 

torna-se imediatamente taxado de “defensor de bandidos”, “o pessoal dos direitos humanos” 

ou “a turma dos direitos dos manos”, expressões jocosas que sinalizam para a 

desconsideração com um padrão mínimo aceitável para manutenção da dignidade humana. 

O populismo penal, assim como toda a ideologia punitivista, enxerga os direitos 

humanos como uma ameaça ao que consideram a verdadeira justiça. Não se trata aqui de 

considerar ingenuamente que a garantia de tais direitos produziria a superação do direito penal 

burguês, entretanto é razoável projetar que, enquanto um projeto idealizado de sociedade não 

se torna viável, a proteção aos direitos humanos significa um standard mínimo de 

sobrevivência digna dentro da lógica do capital. Conforme nos ensinam Coimbra, Lobo e 

Nascimento (2008, p.99), “sem dúvida, tais lutas são absolutamente necessárias, direitos 

precisam ser constantemente conquistados e não simplesmente „resgatados‟ como algo 

perdido que sempre esteve lá, em algum lugar, esperando para ser encontrado”. 

No Brasil, a situação do cárcere ratifica as teses do populismo penal. O sistema 

prisional brasileiro, considerado por Wacquant (2001) como um “campo de concentração para 

os pobres”, assemelha-se a um conjunto de masmorras medievais caracterizadas pela 

superlotação, problemas com o acesso à saúde, educação e trabalho, além de episódios 

recorrentes de agressões, torturas e mortes. Como tempero sórdido, as taxas de reincidência 

criminal são elevadíssimas, levando-se a crer que expressões como “ressocialização” ou 

“reintegração social” não passam de mero exercício retórico no universo penal deste país 

(Monteiro& Cardoso, 2013). 

Em 2012, o então Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, em palestra dirigida a 

empresários, confidenciou que preferiria morrer a cumprir pena em um presídio brasileiro. 

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal (STF), em 2015, reconheceu formalmente as 
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condições deploráveis, cruéis e degradantes do sistema prisional do Brasil. A partir da ADPF 

(Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 347 que consignou uma série de 

inconstitucionalidades relativas ao cárcere no país, o ministro Marco Aurélio Mello foi 

taxativo: 

A maior parte desses detentos está sujeita às seguintes condições: superlotação dos 

presídios, torturas, homicídios, violência sexual, celas imundas e insalubres, 

proliferação de doenças infectocontagiosas, comida imprestável, falta de água potável, 

de produtos higiênicos básicos, de acesso à assistência judiciária, à educação, à saúde 

e ao trabalho, bem como amplo domínio dos cárceres por organizações criminosas, 

insuficiência do controle quanto ao cumprimento das penas, discriminação social, 

racial, de gênero e de orientação sexual. Com o déficit prisional ultrapassando a casa 

das 206 mil vagas, salta aos olhos o problema da superlotação, que pode ser a origem 

de todos os males (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, 2015, 

p. 23). 

A despeito de todos os esforços realizados por intelectuais e operadores mais diretos 

da política criminal, a constatação é de que não há saída para a “crise” da prisão no interior do 

capitalismo. Foucault (2000) já alertava para o nascimento quase simultâneo da pena-prisão e 

as necessidades de reforma. O fato é que não há reforma possível para estancar o 

derramamento de sangue e “fracasso” do sistema prisional dentro do modo de produção 

capitalista. A prisão é parte estrutural deste modelo, um sucesso no tocante à contenção e 

produção de delinquência. As propostas reformistas tendem apenas a atenuar ou a mascarar as 

verdadeiras funções do cárcere e sua tarefa cotidiana como “moinho de gastar gente” (Baratta, 

2014; Passeti, 2003; Passeti, 2004).  

Karam (2011) sinaliza para a necessidade de um rompimento radical (no sentido de ir 

à raiz) com o atual sistema penal, redescobrindo o desejo por liberdade e aguçando o espírito 
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de construção de um novo projeto de sociedade. A abolição do sistema penal, considerada por 

muitos como utópica, é pauta inequívoca para a construção de um mundo onde a exploração 

humana não seja naturalizada, o bem-estar seja de todos e todas e a igualdade não seja apenas 

figura retórica. Segundo a autora, “é preciso que nos escandalizemos e tornemos inimaginável 

a paradoxal concessão ao Estado do poder de encarcerar, do poder de punir, do poder de 

eliminar a liberdade (s.d.)”. 

A comparação do processo em tela com a história de luta contra a escravidão é 

oportuna e precisa. A luta contra um sistema que imprime sofrimento, gera dor, provoca 

adoecimento e mortes, é justa e urgente, desaconselhando reformas que não projetem a 

implosão deste sistema penal e a construção de um novo projeto de sociedade como seu 

objetivo final. A exemplo da luta antimanicomial, que não prevê apenas o fechamento dos 

manicômios, mas o fim de uma sociedade manicomializada, o abolicionismo penal não trata 

apenas de pensar o fim das prisões ou a abolição da pena, mas a construção de uma sociedade 

justa, igualitária e não aprisionante. 

A abolição das prisões, a abolição do sistema penal, o fim do poder punitivo podem 

parecer, para os mais céticos, uma utopia, especialmente nesses tempos em que um 

agigantado poder punitivo prevalece em todo o mundo. Mesmo que fosse apenas uma 

utopia, a importância de cultivar tal ideal já se revelaria nas sábias palavras de 

Eduardo Galeano, que diz que a utopia é como o horizonte: é inatingível; você anda 

dez passos e ela está dez passos adiante. E então, ele pergunta: para que serve a 

utopia? E responde que é exatamente para isso: para nos manter caminhando (Karam, 

2011, s.d.).  

Batista (2012) aponta que a leitura foucaultiana sobre as prisões pode ser interpretada 

acertadamente como uma crítica voltada para a desconstrução da pena e das entranhas do 

sistema penal como um todo. De igual modo, Alessandro Baratta, que já havia proposto que 
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pensássemos em alternativas à pena ao invés de penas alternativas, tornou sua concepção 

abolicionista ainda mais enfática ao pontuar que “a melhor prisão é, sem dúvida, a que não 

existe” (1990, p. 2). Resta clara a posição de que ambos os autores não propõem um horizonte 

simplesmente reformista para a instituição prisional. 

O campo do chamado abolicionismo penal é bastante amplo, comportando diferentes 

tendências e correntes de pensamento voltadas para o processo de demolição do sistema penal 

vigente e projeção de um novo mundo. O fato é que a deslegitimação da estrutura penal não é 

vislumbrada como projeto de curto ou médio prazo, fortalecendo a ideia de que a luta pela 

defesa, garantia e promoção dos direitos humanos também deve ser considerada pauta 

relevante neste campo de embates. Surge daí a ideia de um “direito penal mínimo” ou do 

chamado “garantismo penal” (Batista, 2012; Carvalho, Carvalho, 2000; Carvalho, 2008) 

O discurso garantista propõe um conjunto de saberes e práticas alternativas ao Estado 

Penal e à penalidade neoliberal. Trata-se de uma estratégia de enfrentamento cotidiano aos 

projetos punitivistas de “lei e ordem”, “tolerância zero” e à própria esquerda punitiva. Em 

outras palavras, o garantismo penal estabelece critérios de razoabilidade e civilidade à 

intervenção penal, deslegitimando toda estrutura punitiva que projete uma ideologia de 

“defesa social” sobrepondo-se aos direitos fundamentais. Trata-se de um instrumento de luta 

(acadêmica, jurídica, social etc.) contrário à irracionalidade do Estado e aos interesses 

privados da barbárie em curso (Carvalho & Carvalho, 2000). 

Dessa forma, é como discurso de resistência às novas tendências transnacionais no 

ramo do controle social, reflexo da reengenharia político-econômica, que exsurge a 

teoria garantista. Apresenta-se, pois, como saber crítico e questionador, como 

instrumento de defesa radical e intransigente dos direitos humanos e da democracia 

contra todas as deformações genocidas do direito e do Estado contemporâneo 

(Carvalho, 2008, p 79). 
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O garantismo, como já afirmado, apresenta estreita relação com os direitos humanos. 

Não se trata de uma negativa do abolicionismo penal, mas de uma outra plataforma de 

análises e lutas voltada para a imposição de limites ao direito penal burguês. Trata-se, 

portanto, de um esquema tipológico direcionado a frear o punitivismo e garantir, do ponto de 

vista legal, a dignidade de indivíduos e coletivos contra arbitrariedades públicas e privadas. 

Não se perde de vista o embate macropolítico (contra o capitalismo e suas mazelas), mas 

forjam-se dispositivos conjunturais que podem atuar como micropoderes de enfrentamento 

imediato ao genocídio em marcha.  

O princípio da legalidade pode ser considerado o ponto de partida do garantismo 

penal. Decerto, há uma série de violências que operam em comum acordo com a legislação 

vigente, mas como dispositivo estratégico minimalista, o garantismo emerge como condição 

restritiva aos arbítrios legislativos (na concepção das normas e penas), judiciários (nos 

julgamentos e sentenças) e executivos (na tutela dos suspeitos, investigados e condenados). O 

trabalho pela abolição ou transformação de leis injustas é simultâneo à tarefa castradora do 

Estado Penal, exigindo-lhe, ao menos, o fiel cumprimento dos preceitos legais mínimos 

relacionados à dignidade da pessoa humana (Carvalho & Carvalho, 2000). 

Resta claro que o garantismo não possui viés revolucionário, no sentido de 

transformação estrutural da sociedade. Sua (demasiada) importância localiza-se na limitação 

do poder estatal, proporcionando uma revisão crítica das “ciências jurídicas”, da política 

criminal e da execução penal. Significa encontrar esteio em princípios constitucionais, atuar 

com vistas à plenitude das garantias processuais e penais, e compor um pacto em defesa dos 

direitos humanos contra o direito penal do inimigo, a cultura do medo/da insegurança e as 

práticas punitivistas em geral. Em um país com sofrimentos, torturas e mortes produzidas 

diariamente pelo Estado, parece-nos um instrumento político bastante razoável (Rosa, 2015).  
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Os direitos humanos e os direitos fundamentais, portanto, em seu fundamento racional 

pós-metafísico, decorrem dos processos de lutas pelo acesso igualitário aos bens 

materiais e imateriais, a uma vida digna de ser vivida, independentemente de quais 

sejam eles. O fundamento último se resume à vida, em sua integridade e dignidade. 

Assim entendidos, os Direitos são necessários, porém, apenas transitórios (no sentido 

de não serem absolutos) e nunca plenamente alcançados, mas legitimados em função 

dos resultados provisórios das lutas sociais e políticas pela dignidade humana 

(Cademartori & Grubba, 2012, p. 709). 

À guisa de encerramento deste capítulo, resta-nos reconhecer o terreno fronteiriço e 

delicado entre as posições do abolicionismo e do garantismo penal. A premissa de acordo gira 

em torno, inicialmente, da superação da falsa oposição entre os campos da micro e 

macropolítica. Segundo nosso entendimento, não se tratam de zonas de conflito, mas de 

campos distintos de atuação. No caso da crítica ao sistema penal, é inegável a necessidade de 

atrelarmos o debate a uma crítica às funções do Estado e à superação do modelo de sociedade 

atual. Em paralelo a isto, sem perder de vista os objetivos macrossociais, a micropolítica 

mostra-se fundamental como estratégia cotidiana para operar fissuras, frear abusos e atingir 

mentes e corações com vistas a uma fratura estrutural necessária. Nas palavras de Batista 

(2009), trata-se de um “baião de Marx com Foucault” (p.24). 
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3. Psicologia, Justiça Penal e Direitos Humanos
45

 

 

Adeus às ilusões “re”.  

(Vera Malaguti Batista) 

 

As primeiras articulações significativas entre Psicologia e o sistema de justiça remetem-

nos aos processos de avaliação da fidedignidade de testemunhos em meados do século XIX. 

Ainda no final daquele século, a perícia psiquiátrica já despontava, com o auxílio de técnicas 

de avaliação psicológica e exames psicodiagnósticos, como importante ferramenta de 

investigação da responsabilidade penal em adultos. Em ambos os casos, o saber psicológico, 

numa tentativa de avançar ao posto de ciência reconhecida, impregnou-se de preceitos 

positivistas e incessantes tentativas de importação metodológica das ciências naturais ao 

campo das ciências humanas (Brito, 2005). 

É a partir do pensamento sócio-histórico que podemos desvelar, ainda, uma trajetória 

científica da Psicologia que tomou o modo de ser indivíduo como algo natural. A concepção 

de uma certa natureza humana autônoma e, portanto, desembaraçada de atravessamentos 

sociais, caiu como uma luva junto aos princípios fundamentais do Direito Moderno, capazes 

de compreender o humano como um “sujeito da razão, livre e igual aos demais seres 

                                                 
45

 Conforme anunciado na Introdução desta tese, este capítulo, em meio ao debate teórico realizado, apresentará 

alguns quadros elaborados pelo autor com fragmentos de pareceres psicossociais presentes nos processos 

judiciais investigados. Tais quadros cumprem a função exclusiva de sistematizar a exposição de exemplos que 

facilitem, por parte do leitor, o melhor entendimento das discussões e argumentos propostos. 
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humanos” (Jacó-Vilela, 1999, p. 11).  Esta leitura de mundo mostra-se plenamente compatível 

com os ideários liberais e burgueses, em franca ascensão no período histórico em questão. 

A concepção universal de homem como um sujeito de direitos naturais, dotado de 

atributos inerentes como liberdade e igualdade conduziu os encontros iniciais entre Psicologia 

e Direito a um percurso de análises individualizantes,incipientemente críticas e pouco atentas 

às relações entre dinâmica social e subjetividade humana. A consequência fulminante desta 

aliança foi a emergência de uma prática psicológica centrada no modelo pericial, práxis que 

logo passaria a ocupar lugar de destaque nos territórios da chamada Psicologia Jurídica. Seus 

principais fiadores foram o caráter científico (nos moldes positivistas) e a (suposta) 

capacidade de descortinar a verdade dos indivíduos junto ao poder judiciário.  

A partir daí, a Psicologia define estruturas, processos e até mesmo conteúdos 

que seriam naturais. Pensa o desenvolvimento do homem de forma apriorística, 

isto é, concebe um percurso linear e evolutivo, um destino para o 

desenvolvimento das capacidades psíquicas e acompanha esse trajeto, 

verificando se as condições sociais e ambientais dadas estão facilitando ou não 

o “desabrochar” de algo que é natural. Há um homem “pronto” dentro de cada 

um de nós, como uma semente que tem seu desenvolvimento já potencialmente 

determinado (Coimbra, Ayres & Nascimento, 2009, p. 27). 

Michel Foucault (1999), ao analisar a reforma do sistema penal em diferentes países 

da Europa quando da passagem do século XVIII para o século XIX, convoca-nos a pensar a 

penalidade e o controle social cada vez mais vinculados à chamada virtualidade dos atos.  

Tratava-se, naquele momento, de uma inovação no campo da legislação penal, dado que até o 

século XVIII os princípios penais se voltavam para a punição como consequência a uma 

violação explícita de leis previamente definidas. A grande novidade penal do século XIX, 
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segundo Foucault, seria o lugar de destaque atribuído à reforma psicológica e moral dos 

indivíduos como eficaz estratégia de controle social. 

As engrenagens penais daquele período histórico, aliadas à ascensão das ciências 

humanas, possibilitaram a emergência, no campo da criminologia, do que Foucault definiu 

como “a escandalosa noção, em termos de teoria penal, de periculosidade”(1999, p.85).  

Segundo esta perspectiva, os indivíduos passariam a ser considerados não apenas pelo que 

fizeram, mas pela virtualidade de seus atos e pelo que poderiam vir a fazer, ou seja, pelos 

comportamentos que estariam na iminência de ocorrer.  

É sob a chancela do aparato científico emergente no século XIX que se alicerça a 

teoria penal da periculosidade e suas conformações. Certos de que o controle social dos 

indivíduos ao nível de suas virtualidades não conseguiria ser operacionalizado em sua 

plenitude pelos saberes e poderes jurídicos, toda uma série de instituições e novos campos de 

conhecimento passaram a ser convocados a atuar em torno das instituições judiciárias como 

avalistas dos novos dispositivos penais. Em termos de instituições, referimo-nos, como 

exemplo, aos hospitais psiquiátricos, à escola e à polícia. No que tange às ciências, figuram 

saberes como a Criminologia, a Pedagogia, a Psiquiatria e a própria Psicologia, dentre outros. 

Tais áreas do conhecimento possibilitaram novas formas de análise do homem e sua 

subjetividade, constituindo-se, por meio de seus inquéritos, exames e verdades como 

dispositivos de controle social tão ou mais violentos que os vigentes até o século XVIII. 

O sofrimento físico, a dor do corpo não são mais os elementos constitutivos da 

pena. O castigo passou de uma arte das sensações insuportáveis a uma 

economia dos direitos suspensos. Se a justiça ainda tiver que manipular e tocar 

o corpo dos justiçáveis, tal se fará à distância, propriamente, segundo regras 

rígidas e visando a um objetivo bem mais “elevado”. Para efeito dessa nova 

retenção, um exército inteiro de técnicos veio substituir o carrasco, anatomista 
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imediato do sofrimento: os guardas, os médicos, os capelães, os psiquiatras, os 

psicólogos, os educadores; por sua simples presença ao lado do condenado, 

eles cantam à justiça o louvor de que ela precisa: eles lhe garantem que o corpo 

e a dor não são objetos últimos de sua ação punitiva (Foucault, 2000, p. 14). 

Os dispositivos apontados por Foucault, longe de figurarem apenas em um passado 

remoto e adormecido, têm sido apontados como pontos nevrálgicos de muitas práticas 

psicológicas ainda hoje. No rol dos mais frequentes fazeres profissionais da Psicologia 

ligados aos sistemas de justiça e gestão da segurança pública, constata-se a elaboração de 

laudos, pareceres e relatórios como técnica hegemônica no, cada vez mais íntimo, 

relacionamento entre a Psicologia e a Justiça Penal. Ancoradas no disposto da própria 

legislação vigente, tais práticas, via de regra, constituem-se como subsídios fundamentais para 

decisão de magistrados, produzindo em não raras vezes, as chamadas provas periciais 

(Arantes, 2005; Silva, 2003). 

A priori, as práticas ligadas à avaliação psicológica não devem ser consideradas um 

problema. Entretanto, historicamente o que temos observado e a literatura científica apontado 

são reproduções acríticas de técnicas que desconsideram o campo social como constituinte da 

subjetividade humana e mais, tendem a centralizar suas análises subjetivas no próprio 

indivíduo, corroborando em muitos casos com a culpabilização, patologização e segregação 

do seu “público-alvo”. A fusão entre os discursos psi (sejam da psiquiatria, da psicanálise ou 

da psicologia) e jurídico, agora sob as vestes da humanização do judiciário, quando não 

analisada criticamente, acaba por representar uma dinâmica de controle revestida pelos 

argumentos do bem-estar pessoal ou mesmo social. Nas palavras de Batista (1997, apud 

Carvalho, 2005, p. 144): 

Estes quadros técnicos, que entraram no sistema para “humanizá-lo”, revelam 

em seus pareceres (que instruem e têm enorme poder sobre as sentenças a 
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serem proferidas) conteúdos moralistas, segregadores e racistas, carregados 

daquele olhar lombrosiano e darwinista social erigido na virada do século XIX 

e tão presente até hoje nos sistemas de controle social. 

Não se trata aqui de questionar a cientificidade dos processos de avaliação psicológica 

ligados à justiça penal, mas de refletir criticamente sobre a quais demandas eles têm 

respondido. Trata-se de problematizar que sequelas tais práticas, quando operadas de modo 

acrítico, produzem no tecido social. Importa-nos refletir, ainda, sobre a atuação do psicólogo 

não apenas junto ao sistema penal, mas em meio à política criminal como um todo. É fato que 

a naturalização destes processos que estamos discutindo, tem corroborado, em muito, para o 

desenvolvimento de análises que individualizam o conjunto de fenômenos ligados à violência 

e à criminalidade, além de reproduzir estereótipos, sentimentos e verdades ligadas às 

chamadas classes perigosas.  

Coimbra (1999) destaca a década de 70 do século passado como importante momento 

histórico na América Latina. Em meio a tortuosos acontecimentos e a ditaduras sanguinárias, 

discursos em torno da “segurança nacional” e do “desenvolvimento econômico” emergem 

como palavras de ordem em diferentes espaços políticos. Naquele momento, qualquer 

oposição ou resistência era criminalizada e seus atores tratados como “subversivos”. Nota-se 

no mesmo período, um “boom” das práticas psicológicas, grande abertura de cursos de 

Psicologia e fortalecimento discursos de patologização de comportamentos tidos como 

desviantes. 

As questões relativas ao “eu interior” passaram por grande efervescência e os 

discursos intimistas tornaram-se cada vez mais valorizados e reproduzidos. A relação entre a 

Psicologia e o momento político supracitado tornaram-se ainda mais evidentes com a 

incorporação do saber psicológico ao campo de argumentações científicas sobre fatos 

públicos, coletivos e sociais. Nesse sentido, os discursos psi, sob as vestes do cientificismo e 
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da suposta neutralidade comparecem como saberes iluminados diante das problemáticas 

sociais e atuam claramente como ferramenta de controle e dominação social. Trata-se do que 

Baptista (1999) denominou de “amoladores de faca” e Coimbra (1995) de “Guardiães da 

Ordem”. 

Há, portanto, uma psicologização do cotidiano, em que tudo se torna psicologizável, 

em que os acontecimentos sociais são esvaziados e analisados unicamente pelo prisma 

psicológico-existencial. Com essa „tirania da intimidade‟, qualquer sentimento de mal 

estar é remetido imediatamente para o território da “falta”, da “carência”, no qual os 

especialistas “psi” estão vigilantes e atentos (Coimbra, 1999, p. 80). 

 

A busca pela extração da verdade objetiva parece-nos um ponto de partida importante 

a ser analisado. Procedimento comum nas atividades policiais e jurídicas ligadas à acusação e 

julgamento, a perseguição da verdade absoluta apresenta-se como um problema quando 

importado do campo inquisitório para as práticas psicológicas. Primeiramente porque as 

práticas psicológicas não devem ser confundidas com as atividades policiais, da promotoria e 

do juízo e, em segundo lugar, porque não consta no rol das competências dos psicólogos 

confrontar a verdade dos autos com as narrativas trazidas pelo sujeito atendido.  

Brito (2005) apresenta uma preocupação deveras pertinente com a transformação 

velada de psicólogos em “juízes ocultos” na medida em que seu trabalho pode exercer 

impacto direto na definição de sentenças, progressões de regime e avaliações de atenuantes e 

agravantes no campo penal. Tais procedimentos, ainda presentes nas práticas psicológicas 

inseridas na seara penal, podem ser ilustrados pelo quadro a seguir: 

 

 

Quadro 1 - Fragmentos de Pareceres Psicossociais destacados pelo tema Busca pela Verdade 
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BUSCA PELA VERDADE 

Processo nº Fragmento 

25 e 39
46

 (...) o mesmo parece ser sincero em tudo o que disse e precisa de ajuda 

para melhorar sua vida. 

49 (...) diz que o tempo de prisão a ajudou a pensar, e deseja ser uma pessoa 

responsável, consciente e aprendeu a escolher suas amizades, embora 

isto não tenha soado com muita convicção. 

70 (...) diz que já foi usuário de drogas e que hoje não faz mais uso da 

mesma, o que não parece ser verdade. 

 

A perseguição intransigente à verdade pode ser pensada como estratégia sutil da 

transformação profissional evidenciada anteriormente por Brito (2005). Afirma a autora que o 

psicólogo não deve impedir a possibilidade de o juiz manter suas dúvidas, dentre tantas 

coisas, porque, no limite, é da competência do magistrado julgar e, diante das verdades 

apresentadas, definir qual deve prevalecer no processo. Tal entendimento é reforçado por 

Dolto (1998, p. 118) ao cravar que “o juiz está lá para julgar, e tem de tomar decisões. Não 

temos de tomá-las no lugar dele”.  

Miranda Junior (1998) acompanha as preocupações supracitadas e lança uma questão 

política bastante pertinente para o debate em tela: “afinal, quem é o cliente do psicólogo?” 

(p.20). O autor coloca em dúvida se a instituição ou o sujeito atendido e, de imediato, 

responde ser a pessoa com a qual o psicólogo lida em seu trabalho. Isto não significa um 

descompromisso com as instituições, mas um apontamento ético voltado para o respeito à 

dignidade da pessoa humana como elemento norteador da prática psicológica. Esta seria uma 

estratégia, ainda, para superação das tradicionais perícias como principais formas da atuação 

“psi” junto ao Poder Judiciário. 

                                                 
46

 O fragmento exemplificado foi encontrado com a mesma redação nos dois processos citados. 
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Foucault (1999), referindo-se à realidade européia na passagem do século XVIII para 

o século XIX, já alertava para o fato de a Psicologia servir como uma técnica de exame, 

procedimento científico que viria a substituir o inquérito na fabricação da verdade jurídica. O 

inquérito era um procedimento judicial para que se recontassem os fatos até que se soubesse o 

que, de fato, havia ocorrido. Remontava-se o acontecimento por meio de testemunhos de 

pessoas qualificadas para tal, seja por seu grau de sabedoria ou por terem presenciado os 

fatos. Coma reforma do sistema penal, troca-se o inquérito pelo exame, ou seja, pela 

vigilância completa sobre o indivíduo a título de se extrair do sujeito um saber sobre ele 

próprio. 

O exame, cercado de todas as suas técnicas documentárias, faz de cada 

indivíduo um “caso”: um caso que ao mesmo tempo constitui um objeto para o 

conhecimento e uma tomada para o poder. O caso não é mais, como na 

casuística ou na jurisprudência, um conjunto de circunstâncias que qualificam 

um ato e podem modificar a aplicação de uma regra, é o indivíduo tal como 

pode ser descrito, mensurado, medido, comparado a outros e isso em sua 

própria individualidade; e é também o indivíduo que tem que ser treinado ou 

retreinado, tem que ser classificado, normalizado, excluído, etc (Foucault, 

2000, p. 159). 

A individualização da questão criminal é procedimento recorrente na atuação 

profissional de psicólogos ligados ao sistema de justiça. Rauter (2003) destaca que uma das 

mais emblemáticas ações neste campo é a supervalorização da história individual das pessoas 

atendidas. A busca acrítica pela história de vida dos sujeitos objetiva não só uma suposta 

reconstituição dos fatos que o levaram a cometer a infração, mas o acúmulo de elementos que 

podem ser utilizados para inocentar ou condenar, agravar ou atenuar a situação da pessoa 

atendida diante do juízo. Tais procedimentos tornam-se facilmente confundíveis com uma 
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atuação policial ou investigatória, papéis que, decerto, não constam das atribuições 

profissionais do psicólogo. 

Conhecer as “entranhas” do indivíduo e seu passado é parte inequívoca do que Michel 

Foucault (2010) aponta como dispositivo de produção da delinquência. Nesse sentido, a busca 

pelo passado serviria basicamente como levantamento de fatos e acontecimentos tidos 

como“anormalidades” que contribuíram para a situação atual do sujeito atendido. O mosaico 

histórico de informações pessoais, policiais e judiciais pode resultar em leituras simplistas da 

realidade, às quais, chanceladas pela cientificidade do saber psicológico podem culminar em 

interpretações reducionistas e distorcidas sobre o crime, o criminoso e a questão criminal.  

Uma vez posto em ação, a partir da lógica interna deste dispositivo pode-se 

afirmar que se, por exemplo, um indivíduo teve uma infância pobre e povoada 

de incidentes em suas relações familiares (mortes de parentes próximos, 

separações de casais, vícios com o alcoolismo, privações financeiras), ele com 

certeza será um criminoso. Um determinismo cego, mecânico e simplista é o 

que caracteriza estes laudos de exame. É este tipo de determinismo que permite 

formular equações tais como: carências familiares na infância + miséria = 

crime. Estamos diante de uma concepção segundo a qual o indivíduo é escravo 

absoluto dos fatos concretos de sua vida pregressa (Rauter, 2003, p. 90). 

França (2004) alerta para a necessidade de reflexão constante sobre a Psicologia ligada 

aos sistemas de justiça, dada a importância do impacto das ações jurídicas sobre os 

indivíduos. Nesse sentido, apresenta críticas às perícias psicológicas tradicionais e às práticas 

da Psicologia Jurídica que comungam de concepções positivistas de ser humano. Resta claro 

que o destaque e a centralidade das caraterísticas individuais do criminoso no debate 

criminológico mostram-se absolutamente compatíveis com uma prática psicológica que ainda 

não superou as referências tradicionais da criminologia em suas formulações. 



148 

 

A individualização da questão criminal apresenta várias faces. No exercício 

profissional da Psicologia, destaca-se, por exemplo, na ênfase atribuída aos chamados traços 

de personalidade e seus aspectos complementares, como caráter, temperamento, índole etc. 

Expressões recorrentes no campo da justiça penal e, por conseguinte, frequentemente 

presentes em processos criminais e que se atrelam à busca pelo passado do indivíduo como 

estratégia de exame, diagnóstico e instrução judicial de tais processos. Ainda que esta tese não 

se proponha a uma análise quantitativa dos “dados”, é interessante ressaltar que em todos os 

84 documentos psicológicos investigados, havia menção direta ou indireta à “personalidade 

do agente”, como se pode observar nos exemplos a seguir: 

Quadro 2 - Fragmentos de Pareceres Psicossociais destacados pelo tema Traços de 

Personalidade 

TRAÇOS DE PERSONALIDADE 

Processo nº Fragmento 

5 (...) é bem orientado e tem bom preparo intelectivo, mas tem sérios 

problemas emocionais e consequências psíquicas advindas tanto 

geneticamente (sua mãe tem problemas mentais), quanto dos problemas 

familiares e ambientais que não foram tratados. 

6 (...) apresentou-se tranquilo, humor ajustado, bem orientado, e com o 

comportamento e relacionamento dentro dos padrões da normalidade. 

30 (...) demonstrou ser orientado tanto autopsiquicamente quanto 

alopsiquicamente, sendo uma pessoa calma, mas é imaturo 

emocionalmente, sendo inconsistente nas suas ações e decisões, o que 

lhe acarreta problemas de relacionamento. 

31 (...) foi observado que o mesmo tem um comportamento colérico, 

inconsequente, inseguro, sem muita coerência ou conhecimento pessoal. 

Antes do homicídio tinha uma vida desregrada, usava todo tipo de droga, 

e ao ser preso, tentou escapar controlando seu temperamento. 

36 (...) é uma pessoa bem orientada, intelectivo e psiquicamente, bastante 

comunicativo, tem boa índole e sentimentos, embora seja uma pessoa de 

“pavio curto”, irritadiça, o que hoje busca controlar. 
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37 (...) tem um temperamento forte, decidido, embora tenha imaturidade 

emocional, mas tem se esforçado para mudar, para controlar a 

impulsividade e andar de forma correta. 

38 (...) muito magro, desorientação (consciência, atenção e orientação 

prejudicadas), bem como apresenta um declínio mnésico, astenia (estado 

de fadiga física e psíquica com decréscimo do dinamismo psicomotor, 

falta de concentração, déficit da vontade), que lhe tira toda a dignidade. 

43 (...) não parece ser uma pessoa de índole má, não apresenta 

comportamento agressivo, apesar do seu delito. 

57 (...) demonstrou ser uma pessoa calma, mas com autoestima muito baixa, 

sem nenhuma perspectiva de vida, semianalfabeto, e sem desejos de 

lutar, trabalhar e progredir na vida, pois não tem sonhos nem esperança 

de dias melhores.  

83 (...) tem um temperamento sanguíneo, imaturo, influenciável e irrealista, 

por falta de autoconhecimento, razões pelas quais se envolveu com o 

crime e passou por grandes apertos na vida. 

 

A chamada “Psicologia Jurídica”, a despeito de seu desenvolvimento histórico e da 

emergência da criminologia crítica, ainda apresenta vínculos significativos com os preceitos 

das criminologias tradicionais. No campo da justiça penal, tais escolas de pensamento 

criminológico exerceram e continuam a exercer notável influência na compreensão “psi” do 

processo criminal. Nas análises sobre a personalidade, resta clara a centralidade da figura do 

criminoso nos discursos psicológicos, interpretação compatível com os postulados positivistas 

em torno da “anormalidade” do homem delinquente. 

De acordo com Carvalho (2005), uma das mais perigosas estratégias de controle social 

é a articulação dos discursos jurídicos com os “psi”, notadamente quando estes últimos 

vinculam-se aos moldes positivistas. Ao depositarem fé na patologização do delinquente ou 

mesmo em conceitos que elevam a personalidade do infrator ao posto de elemento revelador 

da questão criminal, os profissionais de Psicologia reintroduzem ingredientes da criminologia 
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positivista no debate nos levando a crer que figuras como Cesare Lombroso permanecem 

bastante vivas no debate criminológico brasileiro. Ainda que com nomenclaturas renovadas, o 

argumento da anormalidade do criminoso permanece central. 

Bicalho, Kastrup e Reishoffer (2012) mostram-se precisos ao evidenciarem as 

reedições de concepções criminológico-positivistas nos dias atuais. Segundo os autores, é a 

partir da lógica causal-explicativa do ato criminoso que se pode confirmar a vigência de 

narrativas etiológicas nos discursos dos “profissionais do psiquismo”. São práticas 

microscópicas, perdidas em meio às folhas de um processo, revestidas de uma suposta 

neutralidade, mas potentes o suficiente para esvaziar questões coletivas, despolitizar o 

cotidiano, individualizar processos públicos e, por consequência, corroborar para a 

manutenção da ordem hegemônica e da política criminal em vigor. 

Ora, apontar as relações da Psicologia com as disciplinas do século XIX é 

deslocar o falso problema de sua cientificidade (se é ciência ou não) para 

evidenciar as relações dos discursos psicológicos com a microfísica do poder, 

com as estratégias políticas de ordenamento social e, consequentemente, com a 

produção de um modo "normal" de ser indivíduo na sociedade. A psicologia 

não está imune aos jogos de saber-poder que estão presentes por todo corpo 

social; muito pelo contrário, com sua pretensão de ser neutra e objetiva, a 

psicologia buscou esconder seu poderoso suporte às diversas práticas de 

regulação social: ao observar e qualificar as condutas, delimitar a normalidade, 

marcar os anormais, reconduzir desviantes, incluir e excluir em nome de uma 

legitimação científica (Bicalho; Kastrup; Reishoffer, 2012, p. 58). 

De acordo com Vicentin, Gramkow e Rosa (2010), a ideia de “transtorno de 

personalidade” galgou centralidade no diálogo entre as questões de saúde mental e os sistemas 

de justiça. Toda essa “radiografia da alma” culminará na avaliação de uma suposta propensão 
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ao crime, fazendo-nos retomar o debate sobre a noção de periculosidade e o lugar da 

Psicologia diante deste dispositivo. As avaliações de personalidade convertem-se 

frequentemente em mecanismos de (suposta) medição da periculosidade, os quais são 

ironizados por Zaffaroni (1988) ao intitulá-los de “periculosômetros”.  

A noção de periculosidade comparece de diversas formas no trabalho do psicólogo 

ligado à justiça penal. Mesmo que não diretamente citada, torna-se presente por meio de 

avaliações e discursos que, a partir do caso presente, resgatam laços do passado para projetar 

no futuro elementos ligados à ressocialização ou à reincidência. O exercício profissional do 

psicólogo atende, nestes casos, a uma demanda bastante frequente do Poder Judiciário: a 

previsão, em termos qualitativos ou quantitativos, de ajustamento social ou novo cometimento 

de ato criminoso. “De posse desta espécie de „radiografia‟ (ou exercício de futurologia...), a 

Justiça poderia enfim ter o respaldo de uma ciência” (Rauter, 2003, p. 84). 

A Psicologia Jurídica revela-se, nestes casos, como uma especialidade utilitarista e 

subserviente, incapaz de romper com as demandas que lhe são direcionadas, atraindo a ideia 

de que cabe a si o papel de apoio, suporte e complementariedade ao Direito. A prevalência 

das atividades de confecção de laudos, pareceres e documentos que servirão de subsídios aos 

magistrados, por diversas vezes, é tomada como única ou principal contribuição psicológica 

ao universo jurídico, secundarizando papéis fundamentais ligados à crítica, ao contraponto e 

ao necessário enfrentamento político-ideológico. Por óbvio, uma prática profissional apartada 

da crítica e indiferente à necessidade de subversão da estrutura jurídico-penal, supervaloriza e 

viola a intimidade e culmina com a reprodução de práticas, valores e narrativas hegemônicas. 

Deste processo, ensina Roberto Lyra (1977): 

(...) virão laudos que são piores do que devassas a pretexto de anamneses, com 

diagnósticos arbitrários e prognósticos fatalistas. A vida do réu e, também da 

vítima são vasculhadas. O anátema atinge a família por uma conjectura atávica, 
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O labéu ultrapassa gerações. Remotos e ridículos preconceitos distribuem 

estigmas. O processo penal, além de todas as ocupações e preocupações, será 

atado ao torvelinho dos habituais e tendenciosos falsários bem pagos, com 

humilhações e vexames para o acusado e sua família, para a vítima e sua 

família, com base em „quadrinhos‟ e „formulários‟ (apud Carvalho, 2004, 

p.146-147) 

A eficácia destes procedimentos é inconteste. Atendem às encomendas do Poder 

Judiciário e fortalecem a política criminal vigente, reforçando marcas, estereótipos e podendo 

interferir, dentre outras coisas, no futuro do réu ou apenado, visto que, à luz do ordenamento 

jurídico brasileiro, tais documentos gozam do status de prova pericial, podendo servir para, a 

critério do juízo, estender o tempo de reclusão ou mesmo afetar a concessão de direitos e 

benefícios ao apenado. Quando o olhar técnico para as entranhas do indivíduo não é suficiente 

para tanto, outros elementos mostram-se convidativos à “investigação”, evidenciando-se 

como exemplo clamoroso a ênfase dada às relações familiares do indivíduo. 

Acostada na concepção de que os laços estabelecidos na infância e na relação com a 

família são fundantes para constituição da personalidade, a dinâmica e estrutura familiar 

apresentam-se como fontes de múltiplas explicações para o entendimento do ato criminoso. A 

busca por episódios familiares capazes de motivar a conduta infratora é prática comum nas 

narrativas psicológicas junto à justiça penal, procedimento que não apenas sustenta a lógica 

etiológica da criminologia positivista como amplia o raio argumentativo para a dimensão 

hereditária ou ligada a traumas mal resolvidos no passado, conforme se pode observar no 

quadro abaixo: 
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Quadro 3 - Fragmentos de Pareceres Psicossociais destacados pelo tema Relações Familiares 

RELAÇÕES FAMILIARES 

Processo nº Fragmento 

38 (...) não tem parentes, sua genitora faleceu e ele se acha sem a mínima 

condição para sobreviver. 

40 (...) é filha de pais separados, tendo sido abandonada junto com os 

irmãos pela mãe, passando a morar com o pai e a madrasta que sempre a 

maltratou e que atualmente humilha e maltrata os seus filhos. 

53 (...) advém de família com histórico socioeconômico desorganizado; 

filha de pais separados, tendo sofrido muito na infância devido a 

presenciar constantes brigas e agressões físicas do pai com sua mãe, 

culminando com a separação. 

69 (...) se envolveu desde a infância, adolescência e na maioridade com 

atitudes antissociais e criminosas, por falta de amor e acompanhamento 

parental, crescendo sem orientações, educação devida, pois sua mãe 

sendo alcóolatra mais influenciou para o mal do que para o bem, 

deixando os filhos a mercê da sorte e más companhias. 

75 (...) explicou que sua infância foi difícil ao lado de quatro irmãos, pois 

seu pai era alcoólatra e causava muitas confusões em casa, o que 

culminou na separação de seus pais, depois deste fato nunca mais ele viu 

seu pai, o que dificultou muito sua infância e adolescência.  

84 (...) é solteiro, reside com seus pais, tendo uma família estruturada, de 

classe média.  

 

A centralidade de um modelo hegemônico de família é pedra fundamental para 

culpabilização familiar no universo jurídico. É a partir de referências arbitrariamente tomadas 

como normal e saudável que os arranjos familiares que escapam ao delineamento nuclear e 

burguês de família passam a ser enquadrados em categorias como “desestruturada” ou 

“disfuncional”. Nesse sentido, o falecimento ou ausência de um dos genitores, separações, 

episódios de abuso de álcool e outras drogas, conflitos diversos e carências financeiras ou 
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afetivas serão tomados como elementos patogênicos, capazes de influenciar diretamente na 

conduta delituosa (Rauter, 2003). 

Não se trata aqui de negar as influências familiares sobre a subjetividade dos 

indivíduos, mas interessa-nos problematizar a naturalização da lógica diretamente causal 

forjada entre problemas familiares e ato criminoso. Encontra-se em jogo todo um esquema de 

produção de verdades capazes de fragmentar a análise criminológica e reduzi-la à dimensão 

familiar como origem da problemática criminal. Tais discursos notabilizam-se pela 

persecução à falta: falta material, de carinho, de organização e cuidados como motivadores 

para o crime. Impregnados de dotação moral, desconsideram a dimensão macro-estrutural e 

seu impacto na vida das famílias investigadas, apelando, quase exclusivamente, para a criação 

de um previsível roteiro que se inicia com a falha no núcleo familiar e obtém seu ápice com a 

execução do ato criminoso.  “É a previsibilidade científica sustentada pela moral” (Alves, 

2009, p. 111). 

A lógica punitivista denunciada pela criminologia crítica comparece flagrantemente 

nos discursos de culpabilização familiar. O modelo social e econômico produz miséria e 

flagelos, atingindo principalmente as famílias pobres, as quais se tornarão, por conseguinte, 

mais socialmente vulneráveis. É fato que as condições de vida e trabalho das famílias mais 

pobres tendem a influenciar diretamente na expectativa de vida, processos de adoecimento e 

carências materiais, sendo inegável o impacto destas condições de existência sobre suas 

relações afetivas. O equívoco explicativo encontra-se em dois pontos centrais: 1.Na 

desconsideração dos determinantes econômicos e sociais junto à organização e funcionamento 

das famílias; 2. Na construção de um nexo causal arbitrário entre configurações familiares e 

delinquência. 

Nunca se pensa, por outro lado, que estas mesmas condições possam gerar 

fenômenos positivos, ou seja, formas diversas de organização familiar, valores 
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diversos dos das classes dominantes, colocando-os em questão. Nenhuma 

palavra, é claro, sobre a luta de classes. Todas as atenções estão voltadas para 

detectar carências; fenômenos de falta e deterioração e nunca de contradição e 

diversidade (Rauter, 2003, p. 94). 

O modo de produção capitalista produz suas próprias chagas sociais e não só 

criminaliza, mas, com a ajuda de poderes laterais (dentre eles a Psicologia) patologiza os que 

não se ajustam aos seus preceitos. Nesse sentido, a patologização das famílias evidencia-se 

como poderosa estratégia de cobertura ideológica para a questão criminal. A família torna-se 

veladamente culpabilizada por sua pobreza material e subjetiva, configurando-se como pais e 

mães que não foram suficientemente bons para criação do “cidadão de bem”. Foucault (2002) 

denominará tais processos como “supralegalidade”, ou seja, enunciados não jurídicos, mas 

que gozam de privilégio no campo jurídico, que comportam a presunção estatutária da 

verdade, que se pautam em aspectos morais e que detém, de certa maneira, o poder de 

condenação. 

Os discursos psicológicos vinculados à justiça penal, na prática, preocupam-se mais 

com a culpabilização familiar do que com o conhecimento real da situação dos parentes dos 

apenados e como se dão as relações entre estes. Tais análises desconsideram desde as 

questões de classe até procedimentos corriqueiros ligados à vida do familiar, como problemas 

no acesso à justiça, dificuldades às visitas semanais, os preconceitos sofridos por ser ligado ao 

preso e todo o sofrimento imposto pela política criminal vigente às famílias do cárcere. 

Poucas palavras sobre a violência estatal contra um segmento fundamental para a 

sobrevivência material e psíquica no interior do sistema prisional brasileiro (Silva Junior, 

2012). 

As narrativas psicológicas ligadas à família nos territórios da justiça penal 

compartilham frequentemente de uma identificação com os arranjos e valores ligados às 
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classes dominantes. Diante de um olhar acrítico e também atravessado por questões de classe, 

a diversidade passa a ser tomada como sintoma de desorganização, promiscuidade e 

descontrole, ou seja, caldo de cultura tido como favorável ao desenvolvimento de futuros 

delinquentes. Nesse sentido, pode-se afirmar que a prática psicológica que não problematiza a 

referida dinâmica, tende a tratar como anomalia tudo o que não é similar ao grupo identitário 

do próprio avaliador. 

Não custa lembrar que, no Brasil, as práticas de culpabilização familiar, ainda que 

presentes nos dias atuais, não podem ser tomadas como um processo inédito. Sua emergência 

remonta o final do século XIX e início do século XX, momento caracterizado pelo apogeu do 

movimento higienista no país. Sabe-se que naquele período, também influenciado por 

pensadores da criminologia positivista, a família passou a ocupar lugar de destaque nos 

discursos e práticas estatais com vistas à reprodução dos modos de vida ligados à elite 

nacional (Costa, 1999; Lobo, 1997;Silva Junior, 2003). 

O papel dos especialistas, sobretudo dos higienistas, em muito contribuiu para 

a desqualificação da família pobre, pois, segundo eles, a mesma degenerava 

suas crias com seus hábitos nada burgueses, transformando-os em seres 

perigosos por adquirirem hábitos condenáveis ao progresso da República. 

Misturavam-se aí saberes dos especialistas da medicina social como a 

degenerescência hereditária lombrosiana- “ segundo o qual os males 

psicopatológicos teriam origem genética e seriam fisicamente perceptíveis -“ e 

a degenerescência moral de Ferri (2003) -�“ que abarcava em sua classificação 

os anormais de origem social, como anormalidade contagiosa e reconhecida 

nos hábitos e comportamentos (Nascimento; Cunha; Vicente, 2007, p. 5). 

Em que pese sua presença constante na disputa de narrativas do campo penal, os traços 

de personalidade e as relações familiares não são os únicos elementos apontados como 



157 

 

causadores do ato criminoso. Em meio à relação de saber-poder que discorre sobre os 

motivadores do crime, muitas são as argumentações que, pautadas nas noções de livre-arbítrio 

e autodeterminação, apontam para o próprio sujeito atendido como sendo o principal 

responsável pela situação em que se encontra. Trata-se da incorporação de uma lógica 

meritocrática, segundo a qual as escolhas mal feitas passam a centralizar o rol de explicações 

psicológicas para os motivadores criminais (Baratta, 2014). 

Se a Escola Positiva da Criminologia ainda mantém vivos os seus princípios junto às 

práticas psicológicas na seara penal, a Escola Clássica também evidencia-se bastante influente 

junto à Psicologia do século XXI neste campo, notadamente ao se debruçar sobre as causas do 

ato criminoso. Se a leitura positivista privilegia os traços (defeituosos) de personalidade, as 

psicopatologias e as relações (desestruturadas) da família, para a compreensão liberal, seria a 

vontade (individual) do sujeito a principal responsável por sua condição atual. Tais assertivas 

podem ser ilustradas pelo quadro abaixo: 

 

Quadro 4 - Fragmentos de Pareceres Psicossociais destacados pelo tema Motivadores Criminais 

MOTIVADORES CRIMINAIS 

Processo nº Fragmento 

36 (...) sofreu e ainda vive com as consequências de sua vida anterior, de 

prostituição, álcool, péssimas amizades e do homicídio praticado. 

43 (...) diz que na juventude, por causa de más amizades, bebida, drogas, 

passou a ter uma vida totalmente descontrolada, o que a levou a cometer 

loucuras. 

44 (...) reconhece os erros do passado, se envergonha e atribui os mesmos às 

péssimas amizades e à falta de pensar. 

51 (...) envolveu-se com este homicídio devido a uma juventude sem 

responsabilidade, amizades erradas e bebida, drogas, além de que não 

tinha nenhuma perspectiva de futuro promissor. 
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56 (...) entende que o que o motivou a cometer o crime foi, em parte, a 

influência de más amizades, contudo, atribuiu a maior parte da 

responsabilidade para si mesmo, mostrando-se consciente de seu papel 

ativo e da noção de escolhas ao não vitimizar-se. 

66 (...) se envolveu em tráfico de drogas, primeiro por más amizades e, 

segundo, por falta de emprego e sem condições para o sustento de suas 

filhas. 

67 (...) a vida pregressa no crime talvez tenha se dado devido às más 

companhias, a falta de uma equilibrada perspectiva de vida, em parte por 

falta de boa orientação familiar, religiosa, social e educacional, que lhe 

desse boa estrutura de caráter e cidadania. 

71 (...) alega que o envolvimento pelo qual foi sentenciado foram tanto a 

ambição, o desejo de ganhar dinheiro fácil, como as más companhias, 

que o influenciaram. 

 

Ainda tratando dos motivadores criminais, nota-se que os pressupostos de Beccaria 

(1764) e seus contemporâneos acerca da responsabilidade moral e da liberdade plena para o 

cumprimento do contrato social permanecem bastante consolidados, secundarizando ou 

desconsiderando fatores “externos” ao sujeito e remetendo o nexo-causal do crime sempre a 

elementos perpassados pelas escolhas pessoais: uso de drogas, más companhias, ambição, 

falta de perspectiva de vida etc. 

Em meio a este debate, cumpre-nos destacar que o Conselho Federal de Psicologia, em 

associação a outras instituições tem, historicamente, provocado a categoria de psicólogos com 

vistas a uma atuação profissional crítica e comprometida com pilares éticos e de respeito aos 

direitos humanos. Nesse sentido, tanto a avaliação psicológica quanto a elaboração de 

documentos têm sido alvo constante de problematizações e cuidados objetivando a 

confiabilidade do exercício profissional e, simultaneamente, a garantia da dignidade das 

pessoas atendidas (França; Pacheco & Torres, 2016). 
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Exemplo claro da posição crítica e cautelosa que se está tentando ilustrar refere-se à 

Resolução CFP 07/2003, a qual institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos 

produzidos pelo psicólogo. De acordo com o referido dispositivo: 

Os resultados das avaliações devem considerar e analisar os condicionantes 

históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade de servirem 

como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na 

modificação desses condicionantes que operam desde a formulação da 

demanda até a conclusão do processo de avaliação psicológica” (Resolução 

CFP n. 07, 2003, p.3) 

Ao tratar os motivadores criminais como um processo de natureza íntima, de forma 

descontextualizada e sem a proeminência de uma análise que considere sistematicamente os 

atravessamentos sócio-históricos, o trabalho do psicólogo acaba por reproduzir pensamentos 

criminológicos descompromissados com a crítica social. Deste modo, reproduz e reforça a 

política criminal vigente e seus vínculos com a lógica do capital, não representando, portanto, 

qualquer tipo de resistência. 

A atuação profissional pouco afeita à problematização da política criminal pode 

comparecer de diferentes modos na justiça penal, citando-se como exemplo a demonização 

das drogas e a associação causal de seu uso com o ato criminoso. Nesse sentido, a 

criminalização do usuário destas drogas ganha um reforço de peso com a chancela psicológica 

que estabelece relação de causa e efeito, não problematiza o processo e o naturaliza como 

elemento motivador do crime. Tais, procedimentos são exemplificados pelo quadro a seguir: 
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Quadro 5 - Fragmentos de Pareceres Psicossociais destacados pelo tema Uso de Drogas 

USO DE DROGAS 

Processo nº Fragmento 

17 (...) se envolveu em más companhias e drogas na adolescência e, 

consequentemente, para manter o vício, se envolveu em crimes. 

51 (...) envolveu-se com este homicídio devido a uma juventude sem 

responsabilidade, amizades erradas e bebida, drogas, além de que não 

tinha nenhuma perspectiva de futuro promissor. 

52 (...) luta para superar os erros do passado, quando usava drogas, se 

prostituía, andava com péssimas amizades e agia de forma ilícita. 

68 (...) sendo jovem era inconsequente, bebia e usava drogas e para manter 

o vício roubava, pois é analfabeto, não tinha emprego e sendo de família 

pobre não tinha como se sustentar. 

74 (...) já usou todo tipo de droga, fazendo ainda uso de maconha, que diz 

ser para se acalmar. 

76 (...) na adolescência se desinteressou pelos estudos, passando a vender 

CD em um carrinho de som para ajudar no sustento familiar, sendo 

influenciado pelos amigos, neste período, ao uso de drogas. 

81 (...) ao se envolver com drogas, estas a levaram a cometer vários delitos, 

o que a levou a ser presa por duas vezes. 

84 (...) na adolescência se envolveu com drogas por causa de influências de 

amigos, vindo a cometer assalto para sustentar seu vício.  

 

É imperativo lembrar que a chamada “guerra às drogas” pode ser avaliada como mais 

uma estratégia de criminalização da pobreza, dado seu caráter penalmente seletivo e capaz de 

transformar cidadãos em inimigos. Nesse sentido, ao não problematizar o tratamento dirigido 

ao usuário de drogas ilícitas no país e ao oferecer destaque negativo ao uso destas substâncias 

em seus pareceres, o profissional de psicologia corrobora o entendimento punitivista do uso 

de entorpecentes. É inegável que o abuso de substâncias deve ser de interesse dos 

profissionais de saúde, entretanto, nossa problematização refere-se à condenação apriorística 



161 

 

do uso e sua associação equivocada com a prática do ato criminoso (Kilduff, 2010; Rocha, 

2013). 

O debate da “guerra às drogas” convoca-nos a problematizar a atuação da Psicologia e 

os lugares que tem ocupado em meio a este campo de tensões. Nesse sentido, parece-nos 

interessante destacar o Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) e seus laços com a 

defesa intransigente dos direitos humanos, compromisso evidente desde os preceitos 

fundamentais do dispositivo e, dentre os quais destacamos: 

I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da 

liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, 

apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.  

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida 

das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de 

quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e 

historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. 

VII. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e 

os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, 

posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais 

princípios deste Código. 

O Código de Ética apresenta-se como um importante documento normatizador das 

condutas profissionais, principalmente no tocante à proteção da dignidade humana, do 

compromisso social e da provocação à postura crítica do psicólogo. A consideração evidente 

das relações de poder, a análise aprofundada de contextos sociais e fundamentalmente, a 
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postura crítica, diante da questão das drogas passa ao largo de muitas análises psicológicas 

realizadas junto ao sistema de justiça penal, fato que reitera nossa preocupação com o lugar 

das práticas profissionais de psicologia neste campo. 

Se realizado de modo crítico, o debate acerca do uso de drogas tende a problematizar a 

política criminal e a compreender melhor os interesses de classe por trás da criminalização de 

apenas uma parcela de usuários e comerciantes de entorpecentes. Cabe relembrar que, além da 

dimensão de classe presente na “guerra às drogas”, as dimensões moral e religiosa também se 

apresentam constantemente como partícipes deste debate. Nesse sentido, em consonância com 

o Posicionamento do Sistema Conselhos de Psicologia para a Questão da Psicologia, Religião 

e Espiritualidade (2013) é fundamental que o Princípio da Laicidade (do Estado e da 

Psicologia) seja constantemente evocado, a fim de que questões desta natureza não esbarrem 

em valores religiosos como prisma de análises e encaminhamentos técnicos. 

Afirmar que o Estado e a Psicologia são laicos não significa a negação ou 

desqualificação de qualquer religião. O caráter científico da Psicologia exige uma postura 

teórico-metodológica que não se confunda com um dogma (religioso e de outras ordens) ou 

com qualquer espécie de balizamento moral.  Nesse sentido a liberdade de credo deve ser 

sempre salvaguardada, o que não significa a impregnação da análise psicológica por qualquer 

vertente religiosa presente em nossa sociedade. 

Somos terminantemente contrários a qualquer tentativa fundamentalista 

de imposição de dogma religioso, seja ele qual for, sobre o Estado, a 

Ciência e a profissão e, a qualquer forma de conhecimento que procure 

naturalizar a desigualdade social, a pobreza ou o cerceamento dos 

direitos constitucionais. Por isso, não pouparemos esforços para garantir 

o estado de direito e as instituições democráticas, compreendendo ser 

essa a condição sinequa non para a manutenção e o desenvolvimento da 
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saúde psicossocial da população brasileira, base para um processo 

saudável de subjetivação (Posicionamento do Sistema Conselhos de 

Psicologia para a Questão da Psicologia, Religião e Espiritualidade, 

2013, p. 3). 

Pautar a laicidade da Psicologia no âmbito penal significa respeitar as espiritualidades 

e, principalmente a diversidade religiosa presente em solo brasileiro. Significa, dentre outras 

coisas, que as crenças espirituais do profissional de Psicologia não devem nortear seu 

trabalho, nem tampouco servir de crivo analítico para as questões a serem abordadas neste 

campo (Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, 2016). Quando as fronteiras entre 

estes diferentes campos de conhecimento (ciência e religião) não estão absolutamente 

demarcadas, o que se observa é a contaminação dos discursos e práticas psicológicas pela 

orientação religiosa do profissional de Psicologia, como se pode aduzir do quadro abaixo: 

Quadro 5 - Fragmentos de Pareceres Psicossociais destacados pelo tema Religião 

RELIGIÃO 

Processo nº Fragmento 

18 (...) tem frequentado a igreja evangélica, o que a tem ajudado muito 

nestes últimos anos, pois a fé tem ajudado na superação dos obstáculos. 

31 (...) há cinco anos diz que não usa mais nenhuma droga e aceitou a 

JESUS, mudando sua perspectiva de vida. 

36 (...) embora tenha mudado de vida, hoje frequentando uma igreja 

evangélica, estudando teologia, e tendo planos de trabalhar pregando esta 

verdade que o transformou. 

42 (...) apesar de hoje frequentar uma igreja evangélica (que o tem ajudado 

a andar de forma honesta), a pressão do desemprego, as necessidades da 

família, os problemas que o cercam podem levá-lo à reincidência. 

43 (...) hoje tem procurado viver uma vida cristã. (...) ajuda na 

evangelização da igreja que frequenta e tem um bom relacionamento 

social e profissional, além de ser bem aceita junto aos irmãos de sua 
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comunidade. 

52 (...) o tempo na prisão a fez pensar, conhecer o evangelho, colocar 

JESUS em sua vida, mudar, pois hoje se considera uma nova criatura e 

está casada, vivendo com sua família um novo tempo, frequentando e 

trabalhando na pregação do evangelho, desejando ajudar, recuperar, com 

seu testemunho outras presas. 

58 (...) frequenta uma igreja evangélica e diz que hoje vive uma vida digna 

e serve a Deus. 

61 (...) hoje frequenta uma igreja evangélica com a família e diz que DEUS 

o tem ajudado a se erguer e lutar para ter vitória nas lutas do dia a dia. 

67 (...) hoje diz que é evangélica, vai à igreja e isso lhe dá muita força para 

vencer os obstáculos e momentos difíceis sem fraquejar. 

68 (...) conheceu o evangelho no presídio, o que fez sua vida mudar e a se 

livrar dos vícios e da vida de crimes. 

 

É importante ressaltar que, assim como os dispositivos normativos da Psicologia 

brasileira, nenhuma das escolas criminológicas abordadas neste trabalho faz menção à religião 

como elemento ressocializador, levando-nos a crer que tal processo apresenta mais relação 

com o avanço do fundamentalismo religioso em nossa sociedade do que com influências das 

proposições criminológicas. Por outro lado, ainda que indiretamente, pode-se pensar numa 

sucinta aproximação entre a Escola Positiva de criminologia e tais discursos religiosos: a ideia 

de ortopedia social, ou seja, de adaptação acrítica do ser humano aos padrões de normalidade 

socialmente impostos (Foucault, 2000). 

Cabe ressaltar, ainda, que o Conselho Federal de Psicologia, em observância às 

deliberações do Congresso Nacional da Psicologia (CNP), reafirmou em 2014 a defesa da 

laicidade do Estado e das políticas públicas, bem como, no âmbito da profissão e da promoção 

dos Direitos Humanos, posicionando-se criticamente em relação ao fundamentalismo 

religioso ou moral e consignando o exercício da Psicologia acostado em seus princípios 
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éticos, técnicos e científicos (Posicionamento Político do Conselho Federal de Psicologia 

Relativo à Política de Drogas, 2014). 

Em que pese a histórica postura do Conselho Federal de Psicologia em consideração à 

laicidade das práticas psicológicas, o tema tem sido recorrentemente alvo de inflamados 

debates tendo em vista o fato de que muitos psicólogos defendem velada ou declaradamente a 

aproximação dos saberes psi com o conhecimento religioso. Citem-se como exemplos os 

casos relacionados à tentativa de “cura gay”, os cursos de “psicologia budista”, os 

profissionais que se apresentam sob a titulação de “psicólogo cristão”, e mesmo os psicólogos 

que, utilizando-se de argumentos religiosos, pautam profissionalmente bandeiras contrárias à 

chamada “ideologia de gênero”.  

São diversos os hiatos entre os dispositivos normativos (Código de Ética, Referências 

Técnicas, Resoluções etc), os posicionamentos (notas, moções, esclarecimentos etc) do 

“Sistema Conselhos” e, principalmente,  as práticas de muitos psicólogos ligados à justiça 

penal. Além dos aspectos anteriormente citados, ainda são muitas as lacunas existentes entre o 

disposto pela autarquia e o trabalho cotidiano de diversos profissionais. Retornando a 

discussão ao campo penal, os discursos e práticas de psicólogos relacionados às prisões 

configuram-se como um grande exemplo destas dificuldades (Rauter,2003).  

É possível afirmar que grande parte da dificuldade de superação estrutural das 

condições enfrentadas por psicólogos ligados ao sistema prisional deve-se ao fato de que “a 

prisão e a Psicologia são produtos de um mesmo tempo, ambas são categorias a serviço de um 

mesmo projeto social de produção e transformação de subjetividades” (Conselho Federal de 

Psicologia, 2012, p. 30). Isto significa afirmar, a despeito da importância do trabalho do 

psicólogo, a constatação de um limite objetivo na capacidade de mudanças operadas por estes 

profissionais no seio de tais instituições. Nas palavras de Lacerda Junior (2010): 
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A Psicologia nasceu como ciência particular, que se formou fraturando 

a perspectiva da totalidade, criando uma abstração e tendo como ponto 

de partida a necessidade de evasão da realidade pelo pensamento 

decadente. A psicologia nasce do pressuposto de que é possível 

conhecer a realidade sem remeter à totalidade, ou seja, que é possível 

estudar a vida humana sem remeter ao estudo da sociedade ou da 

história – assim como sociólogos tentam estudar a sociedade sem olhar 

para a economia, a política ou a vida psíquica (p. 373-374). 

A fragmentação à qual Lacerda Junior se refere é cristalina ao observarmos 

determinados discursos psicológicos sobre o sistema prisional. Privados de qualquer olhar 

relacionado à totalidade da vida, tomam a prisão como um espaço naturalizado e relacionado, 

quase espontaneamente, à ressocialização. Tais posicionamentos depositam tanta fé no 

dispositivo prisional que chegam a creditar positivamente mudanças no corpo e alma dos 

apenados a uma suposta terapêutica penitenciária, como evidenciam os exemplos a seguir: 

 

Quadro 7 - Fragmentos de Pareceres Psicossociais destacados pelo tema Terapêutica 

Penitenciária 

TERAPÊUTICA PENITENCIÁRIA 

Processo nº Fragmento 

9 e 73 (...) o sofrimento o ensinou a dar valor à liberdade, à vida e às pessoas 

que ele ama. 

13 (...) depois de sofrer as consequências deste descontrole no presídio e 

perder tanto tempo e coisas, hoje procura evitar situações locais e 

ambientes não propícios e a controlar suas reações diante das pressões 

emocionais. 

15 e 33 (...) o sofrimento vivenciado durante a prisão o ensinou a dar valor à 

liberdade, à vida e às pessoas. 
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19 (...) ficou evidente que o mesmo está em franca ressocialização, 

trabalhando e com desejo de fazer cursos, melhorar de vida e desejando 

demonstrar a todos que mudou para melhor, com todo o sofrimento que 

seus atos infligiram. 

34 (...) aprendeu diante do sofrimento que tudo isto lhe causou, levando-o a 

desejar a e valorizar somente o que é bom, correto. 

37 (...) tudo o que passou no presídio, o fez amadurecer, a refletir sobre a 

vida e quer vencer na vida, melhorando sempre suas habilidades. 

43, 66 e 80 (...) demonstrou que o sofrimento vivido durante sua prisão a ajudou a 

pensar e desejar ser uma pessoa mais responsável, consciente e saber 

escolher suas amizades e amigos. 

56 (...) no tempo de reclusão, relatou que aprendeu a viver, a ter sabedoria, a 

observar, a ser esperto. 

65 (...) com todo o sofrimento vivenciado durante os 18 anos que ficou 

preso o fez mudar e nunca mais fazer algo que o leve outra vez para 

aquele lugar terrível. 

68 (...) sofreu muito e isto o fez mudar. 

71 (...) com tudo o que sofreu, aprendeu a pensar nas consequências de seus 

atos. 

 

A prisão é concebida por muitos, inclusive psicólogos, como a instituição credenciada 

para perpetrar a transformação na subjetividade do preso. Não há dúvidas sobre o poder de 

produção de subjetividades de uma instituição total, mas daí a louvar o tratamento 

penitenciário como positivamente restaurador do ser humano para o “bom” convívio social 

parece-nos equivocado. Isto se torna ainda pior quando o principal “combustível” para a 

reintegração do preso à sociedade é o sofrimento. Decerto, tais concepções representam 

influências do pensamento positivista da criminologia, notadamente no tocante ao ideal 

correcionista. 
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Rauter (2003) sustenta que, de acordo com os laudos psicológicos que investigou em 

sua pesquisa, a pena de prisão é considerada por muitos psicólogos como “regeneradora” (p. 

102). Deste modo, o processo de docilização de corpos é avaliado como um tratamento 

potente o suficiente para reformar valores morais e impedir a reincidência. Segundo este 

entendimento, graças à elevada carga de sofrimento vivenciado. Por óbvio, tal conclusão é 

falaciosa, bastando observar as elevadas taxas de reincidência no Brasil para concluir não 

haver relação entre o sofrimento perpetrado pela pena e a evitação de futuros crimes 

(Carvalho Filho, 2005). 

A presença formal do propósito correcionista é flagrante na justiça penal brasileira, 

sendo a prática psicológica um dos elementos colaboradores para obtenção deste fim. Além 

do sofrimento, a ideologia do trabalho como restaurador da dignidade humana tem presença 

garantida em muitos discursos e práticas defensoras da noção burguesa de ressocialização. O 

trabalho, segundo esta ótica, além de coibir a ociosidade, afastaria o indivíduo dos vícios e o 

reincluiria na dinâmica social tida como “normal” para todos os cidadãos. 

 

Quadro 8 - Fragmentos de Pareceres Psicossociais destacados pelo tema Trabalho 

TRABALHO 

Processo nº Fragmento 

9 (...) é trabalhador, procura se relacionar bem com as pessoas no local de 

trabalho, na comunidade, junto à família. Está trabalhando como pintor 

de paredes e deseja melhorar através de alguns cursos. 

11 (...) apesar de certa imaturidade emocional, é trabalhador, pensa no 

futuro. 

18 (...) trabalha como cabelereira (domicílio) e tem o desejo de montar o seu 

próprio salão de beleza, se especializar nesta área e progredir na vida. 

19 (...) está em franca ressocialização, trabalhando e com o desejo de fazer 

cursos. 
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22, 29 e 56 (...) evidente que o mesmo está se esforçando muito para viver uma vida 

digna e honrada através de seu trabalho. 

26 (...) é trabalhador esforçado, procura ser bom profissional. Está 

trabalhando na [INSTITUIÇÃO PÚBLICA], no projeto se 

ressocialização da [SECRETARIA DE ESTADO], mas se preocupa 

quando for desligado do programa, pois arranjar emprego não é fácil, 

principalmente para um egresso do sistema prisional. 

62 (...) trabalha em um salão de beleza, como manicure, já foi profissional 

do sexo, toma hormônio e é homossexual. Percebemos que todas estas 

condições lhe trazem muitas dificuldades de aceitação social. 

73 (...) está trabalhando na [INSTITUIÇÃO PÚBLICA], no projeto se 

ressocialização da [SECRETARIA DE ESTADO], mas tem medo de não 

arranjar trabalho quando for desligado deste programa. 

75 (...) o clima familiar está tenso por conta da situação financeira ruim que 

estão passando, onde nem ele e nem sua esposa estão trabalhando. O 

senhor [NOME] mostrou-se extremamente preocupado com esta 

situação e o receio de que esta o leve a reincidir em ações delituosas. 

 

Ponto interessante neste debate refere-se ao lugar do trabalho na lógica prisional 

contemporânea. Como já afirmado no capítulo anterior, se em um primeiro momento o 

cárcere funcionou flagrantemente como instituição de preparação de mão de obra para um 

necessário exército industrial de reserva, atualmente, considerando o elevado número de 

excedentes do mercado de trabalho, tal função já não é mais necessária (Kilduff, 2010). Posto 

isso, não nos parece coincidência a dificuldade que muitos presos enfrentam para conseguir 

um trabalho no sistema prisional ou em projetos laborais ligados à ressocialização. 

Segundo dados do Instituto Avante Brasil (Gomes, 2013), apenas 17% dos presos 

brasileiros exercem algum tipo de atividade laboral, percentual que nos leva identificar, ao 

menos do ponto de vista dos objetivos formais da prisão, um insucesso da 

propostacorrecionista por meio do trabalho. Apesar da difundida crença do trabalho como 
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elemento fundamental para recuperação do preso, somente um percentual muito pequeno dos 

encarcerados tem acesso a este direito, o qual, frequentemente é tratado como um “benefício” 

a poucos e cujos critérios de seleção nem sempre são muito claros.  

O fato é que além dos minguados postos de trabalho ligados ao sistema prisional, o 

trabalho, por si só, não apresenta relação alguma com a promoção da dignidade humana. Ao 

contrário, frequentemente é utilizado como estratégia para articulação alienada entre a lógica 

penal e o mercado de trabalho. O trabalho é tomado, portanto, como dispositivo de ortopedia 

social para ajustamento do sujeito ao modo de produção capitalista, reforçando a tese de que o 

“trabalho dignifica o homem” e o entendimento foucaultiano da prisãocomo instituição de 

adestramento edocilização dos corpos (Foucault, 2010). 

A Lei de Execução Penal (LEP) (Lei n. 7.210, 1984) apresenta uma concepção 

interessante sobre as funções do trabalho do apenado, tomando-o não apenas como um direito 

do encarcerado, mas principalmente como um dever social, cujo propósito deve ser tanto 

educativo quanto produtivo. A referida legislação destaca, ainda, que o trabalho do preso não 

estará submetido à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (Decreto-Lei n. 5.452, 1943) e 

sua remuneração não poderá ser inferior a ¾ do salário mínimo, fatos que precarizam a 

relação trabalhista e favorecem, flagrantemente, empregadores privados e donos dos meios de 

produção (Lima & Santos, 2008;Lyra, 2008). 

O atual trabalho carcerário brasileiro em prol da iniciativa privada tem 

em vista a produção, a atividade lucrativa do empregador que utiliza a 

mão de obra barata para maior ganho empresarial. Claro que, por detrás 

disso, o empresariado estará a ajudar o preso concedendo-lhe trabalho, 

mas se efetivamente a reabilitação fosse a primeira finalidade do 

empregador, ele poderia optar pelo trabalho com carteira assinada, o 

que na maioria dos casos não faz (Oliveira, 2016). 
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O trabalho do preso no cárcere insere-se em um mosaico de forças institucionais. 

Além das já citadas, há de se mencionar o fato de que o trabalho do encarcerado, no âmbito 

interno do presídio, é historicamente utilizado para garantir a sobrevida da própria instituição, 

substituindo frequentemente as atribuições do Estado no tocante à limpeza das instalações, 

produção de refeições e manutenção predial, por exemplo. Rauter (2003) alerta-nos para o 

fato de que, considerando a insalubridade (em todos os sentidos) da vida na prisão, o trabalho 

muitas vezes é visto pelo preso como elemento mantenedor de sua saúde psíquica, visto que 

privado de laços com a família e restante da sociedade, enxerga na atividade laboral uma 

estratégia de remissão da pena e o estabelecimento de laços com seus companheiros de 

instituição.  

O fato é que, considerados os diferentes sentidos para o trabalho do preso, este é 

sempre o explorado da relação. Quem “lucra” é sempre a instituição (seja ela pública ou 

privada), a qual, por meio da associação naturalizada entre trabalho e ressocialização, culmina 

sempre se beneficiando e reforçando a lógica do capital e o “sonho de consumo” do 

capitalismo: um trabalhador servil, barato e que trata a atividade laboral como uma “dádiva”, 

chegando a ser grato pela “oportunidade” que lhe é ocasionalmente concedida. Nas palavras 

de Foucault (2000, p. 204), “o trabalho pelo qual o condenado atende a suas próprias 

necessidades requalifica o ladrão em operário dócil”. 

A prática profissional do psicólogo, se não é exercida considerando a dimensão sócio-

histórica do trabalho do preso, tende a ignorar a ideologia do trabalho presente na dinâmica 

prisional e, mais do que isso, corrobora o engendramento de uma ilusão: a eficácia da prisão 

na transformação do criminoso em “cidadão de bem”. Nesse sentido, a função do psicólogo 

não passaria de cobertura ideológica para os reais interesses da prisão: contenção, 

adestramento e eliminação dos desviantes. 
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Tal necessidade de mascarar a violência exercida pelo Judiciário, pelo 

Estado em última análise, articula-se com uma estratégia política mais 

ampla: nas sociedades capitalistas modernas, os mecanismos 

repressivos são mais e mais substituídos por mecanismos de controle 

internalizados pelos indivíduos. Os controles institucionais podem ser 

menos violentos e mais sutis, pois agem sobre o indivíduo previamente 

disciplinarizado, desde a família, a escola, etc (Rauter, 2003, p. 109). 

Na esteira dos mecanismos “mais sutis” de controle social, observa-se, em paralelo ao 

trabalho, a valorização da educação como estratégia formal de ressocialização. A educação, 

além de um direito constitucional é prevista pela LEP sob a forma de “assistência 

educacional”, a qual é dividida em instrução escolar e formação profissional (Art. 17). A LEP 

dispõe, ainda, que as atividades de educação podem se dar presencialmente ou na modalidade 

de Educação à Distância (EAD) e por meio de convênios com instituições públicas ou 

privadas. 

Historicamente, a implementação das ações de educação no sistema prisional 

brasileiro vem sendo tarefa árdua. Se já são muitos os flagelos educacionais fora dos 

presídios, pode-se afirmar que no cárcere tais dificuldades tornam-se potencializadas ao 

extremo, seja por questões estruturais (inadequação de espaços, falta de recursos e políticas 

inadequadas) ou referentes ao modo de gestão dedicado por cada unidade federativa e unidade 

prisional (Barros, s.d).  

A educação no sistema prisional é frequentemente concebida como atividade voltada 

para a reabilitação dos indivíduos punidos. Contudo, considerando a precariedade das 

estruturas penitenciárias, os objetivos velados da prisão e o modo de funcionamento 

penitenciário, cabe destacar que a adaptação do apenado às normas, procedimentos e valores 

do cárcere tem se sobressaído como tarefa educativa mais evidente. Nesse sentido, a 
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assistência educacional atua sempre na fronteira entre os preceitos da disciplina/manutenção 

da ordem interna e as propostas emancipatórias da educação com evidente supremacia dos 

primeiros (Portugues, 2001).  

Vários projetos mostraram-se inadequados, espaços diminutos, com 

pouca aeração, ou excessivamente quentes ou frios, destituídos de 

locais para instalação de oficinas ou salas de aulas, corredores 

especialmente longos, condições de segurança incompatíveis com a 

população custodiada, dentre vários outros aspectos. É indispensável 

ultrapassar a idéia de “cofre ou da gaiola”, cujo grande mérito seria 

supostamente aprisionar pessoas – nem isso conseguem - conter os 

presos, evitando que fujam (Ramalho, 2002, p.59). 

Diante do exposto, nota-se que a proposta de educação em muitos presídios brasileiros 

apresenta pouca ou nenhuma relação com a emancipação humana, voltando-se principalmente 

para o ajustamento do apenado à ordem, à disciplina e à preparação (fragilíssima) para o 

mercado de trabalho.  No tocante ao trabalho do psicólogo diante de tais questões, são 

frequentes os discursos relacionados à importância da educação para ressocialização e raras as 

problematizações do uso da educação como ferramenta de alienação e controle social, 

conforme se pode observar nos exemplos a seguir: 

 

Quadro 9 - Fragmentos de Pareceres Psicossociais destacados pelo tema Educação 

EDUCAÇÃO 

Processo nº Fragmento 

9 (...) deseja melhorar através de alguns cursos, na área de segurança e 

informática para conseguir um emprego melhor. 

14 (...) desejaria estudar e fazer alguns cursos profissionalizantes para 

melhorar suas condições de vida, no entanto acha quase impossível, pois 

seu trabalho exige muito tempo e mora longe dos locais onde poderia 
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estudar. 

17 (...) deseja fazer algum curso na área da construção civil, tais como 

eletricista, encanador, pintura ou mecânica. Assim, se qualificar melhor 

para o mercado de trabalho. 

21 (...) lamenta o tempo perdido na juventude, quando devia ter estudado, 

pois hoje tudo seria diferente e nem teria passado por tanto sofrimento 

em consequência dos atos impensados. Agora tenta recuperar o tempo 

perdido, estudando a noite para completar o ensino fundamental, e quer 

se especializar profissionalmente fazendo um curso de mecânica de 

motos. 

33 (...) não possui qualificação nem estudo, além do que ninguém acredita 

muito em alguém egresso de um presídio. Por esta razão, quer fazer 

alguns cursos como: alfabetização, na área da construção, pois assim 

seria mais fácil conseguir emprego.  

48 (...) não é alfabetizado, desejaria estudar e fazer alguns cursos 

profissionalizantes para melhorar suas condições de vida.  

50 (...) tem pouco estudo e carece de melhor formação na área de mecânica 

para se especializar e ter assim mais qualificação para o seu trabalho. 

80 (...) deseja fazer alguns cursos como: manicure, cabeleireira, costura, 

para ter uma melhor qualificação para o mercado de trabalho ou para 

trabalhar de forma autônoma, pois ao ser desligada do programa de 

ressocialização, ficará desempregada.  

 

A educação no âmbito penal pode cumprir dois importantes papéis, a depender da 

forma como é tratada: atuar como um claro dispositivo de adequação dos indivíduos, 

introjetando crenças, valores e regras propostos pela prisão ou, em sentido oposto, considerar 

historicamente as funções da pena e, objetivando a função libertadora da educação, 

proporcionar ao apenado possibilidades de leitura crítica da realidade com vistas à sua 

condição atual e à sua vida futura (Mello & Santos, 2010). 
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Ao reduzir a potencialidade educacional à mera etapa de formação profissional, o 

trabalho do psicólogo perde grande oportunidade de problematizar a educação como prática 

libertadora e, por conseguinte, despolitiza a análise sobre a situação do apenado atendido. Ao 

propor nexo causal entre educação profissionalizante e futuro melhor, a análise psicológica 

individualiza o debate e propõe viés meritocrático para a condição futura do apenado, 

desconsiderando os meandros da política criminal e sua ligação de origem com o modo de 

produção capitalista. 

Diante de todo o exposto pode-se afirmar que trabalho e educação, quando não 

problematizados ou quando analisados de modo acrítico tendem a se configurar como duas 

faces de uma mesma moeda: a ortopedia social. Em ambos os casos a influência da Escola 

Positiva e suapolítica correcionista fazem-se claramente presentes, esvaziando o caráter 

transformador do trabalho e fragmentando a dimensão emancipatória da educação. Realizado 

nestas condições, o trabalho do psicólogo apenas corrobora a política criminal vigente 

apresentando poucos óbices ou alternativas ao processo de gestão penal da pobreza. 

O trabalho do psicólogo na relação com o sistema de justiça vem se transformando ao 

longo dos tempos, mas ainda parece-nos incapaz de confrontar estruturalmente as potentes 

engrenagens da política criminal, notadamente no tocante à criminalização da pobreza, 

seletividade penal e encarceramento em massa. Concordamos com Vetorazzi & Brito (2005) 

ao atestarem que “infelizmente, a inserção do psicólogo no Poder Judiciário não tem se 

mostrado suficiente para ampliar as contribuições oriundas da tradição e dos avanços da 

Psicologia Jurídica nas suas relações com a Justiça, especialmente na área criminal” (p. 239). 

Não se trata aqui da apologia ao niilismo com trabalho psicológico no âmbito penal, 

mas do reconhecimento de barreiras estruturais que impedem, no limite, uma transformação 

maior nesta seara. Trata-se de compreender que, em meio à vigência da sociedade capitalista, 

não há saída macropolítica para a questão criminal e, por conseguinte, para a prisão. Os 
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esforços profissionais que se dispõem a enfrentar a política criminal vigente e suas relações 

umbilicais com o capitalismo devem ser reconhecidos como contra-hegemonia em um oceano 

de práticas de criminalização, aprisionamento e eliminação dos excedentes. 

Em meio a tantas de dificuldades e críticas, o leitor pode, legitimamente, se perguntar: 

Então qual o lugar da Psicologia no âmbito penal? A pergunta é espinhosa e, 

consequentemente, impede a existência de respostas fáceis, de modo que, didaticamente, 

talvez seja mais profícuo iniciar este debate pelo não lugar desejado para a Psicologia. 

Segundo nosso entendimento, o modelo pericial, notadamente centrado na individualidade e 

descontextualizado das questões sócio-históricas, merece ser urgentemente negado sob o 

preço de reforçarmos, a cada dia, a lógica penal contemporânea e seu viés classista, racista e 

geracional. 

Nossa posição ético-política é, frente a tudo o que foi apresentado e argumentado, em 

favor inequívoco do abolicionismo penal e, portanto, na direção da superação deste modelo de 

sociedade que se pauta na exploração do homem pelo homem, no acúmulo de capital, na 

defesa da propriedade privada e no punitivismo contra todos os que não se adaptam ou se 

submetem aos ditames do modo de produção capitalista. Por óbvio, uma posição francamente 

favorável ao encerramento da prisão como pena, dado o seu “vício de origem” com o 

capitalismo e seu caráter de vingança social, produção de sofrimento e mortificação dos 

apenados. 

A concepção crítica de Psicologia atuante no âmbito penal prevê, portanto, a ocupação 

do lugar de resistência, de indignação contra o que está posto e de reinvenção cotidiana das 

práticas psicológicas. Decerto, se a posição abolicionista não se apresenta como um projeto de 

curto e médio prazo, que represente, ainda assim, um parâmetro ético e profissional em nossos 

ideais e objetivos políticos. Nesse sentido é fundamental que se projete um horizonte de 
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transformações macropolíticas sem perdermos de vista a potência da política cotidiana, isto é, 

da micropolítica (Karam, 2011). 

No âmbito penal, a micropolítica se materializa por meio da defesa e promoção dos 

direitos humanos. Tais direitos não possuem caráter revolucionário, mas são fundamentais 

para impor limites aos excessos do Estado (e seus prepostos) no trato com a questão criminal. 

É imperativo agir com urgência e severidade diante de maus tratos, torturas, mortes e todo o 

sofrimento imposto pelo poder público aos custodiados pelo Estado. Nesse sentido, conforme 

já explicitado em momento anterior, vale ressaltar que o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo (2005) já prevê tais diretrizes. 

Os fins declarados de "ressocialização" ou "reabilitação social", que, 

enquanto subsistente o sistema penal, devem orientar a execução da 

pena privativa de liberdade, hão de ser tomados, portanto, apenas em 

sua função limitadora do poder punitivo, a exigir que a imposição e a 

execução da pena levem em conta a necessidade concreta de punição 

para atender àquele fim declarado de "reabilitação" do condenado, 

assim funcionando como um controle destinado a evitar a imposição e a 

execução de penas vingativas, desproporcionais, cruéis (Karam, 2011, 

p. 9). 

 Coimbra, Lobo e Nascimento (2008), a título de antítese, alertam para a abstração dos 

direitos humanos como estratégia política de condução da classe subalterna à ilusão de 

participação social, reforçando o engodo ideológico que proclama as elites como segmento 

preocupado com o bem estar de todos. As autoras tornam a crítica ainda mais ácida ao 

sinalizarem que os pobres, as “classes perigosas”, os deficientes e todos os marginalizados 

sempre estiveram “de fora” destes direitos à vida e à dignidade. A estes grupos, os direitos 

humanos foram e continuam sendo negados.  
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 Acrescente-se ao debate em tela, o fato da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948) não prever a lógica capitalista de exploração do homem pelo homem como uma 

violação digna de ser positivada. Este aparenta ser mais um dos pontos nevrálgicos para o 

trato da questão dos direitos humanos em meio às perspectivas da criminologia crítica, 

sabidamente por sua inspiração marxista e crítica ao direito penal burguês. A exploração 

humana, a expropriação do trabalho e a defesa da propriedade privada devem ser 

consideradas, reiteradamente, atos de violência. Devem, portanto, ser sempre combatidas. 

 Mészáros (2008) é um dos teóricos que discute mais largamente as questões entre o 

marxismo e os direitos humanos. No rol de suas análises, o autor também tece críticas 

importantes ao léxico destes direitos e suas contradições: 

Os direitos humanos de “igualdade”, “liberdade” e “fraternidade” são, 

portanto, problemáticos, de acordo com Marx, não por si próprios, mas 

em função do contexto em que se originam, enquanto postulados ideais 

abstratos e irrealizáveis contrapostos à realidade desconcertante da 

sociedade de indivíduos egoístas. Ou seja, uma sociedade regida pelas 

forças desumanas da competição antagônica e do ganho implacável, 

aliados à concentração de riqueza e poder em um número menor de 

mãos (p. 207). 

 Os contrapontos acima apresentados parecem-nos absolutamente pertinentes no sentido 

de não tratarmos os direitos humanos como panaceia para a questão criminal. Há um claro 

limite político de atuação destes direitos, levando-nos a crer que a vinculação da Psicologia 

com este campo não deve ser convertida em mais um especialismo. Nesse sentido, reiteramos 

a necessidade de articulação da Psicologia com os Direitos Humanos, desde que considerados 

o lugar político destes direitos e os limites de seu alcance. Considerado isto, resta claro ser 
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esta “parceria”, como medida emergencial e de curto prazo, uma condição necessária para 

atuação da Psicologia de modo crítico junto ao sistema penal. 

 Há um adágio popular que afirma que “não se deve jogar fora o bebê junto com a água 

suja do banho”. É nesse sentido que, a despeito da legitimidade das críticas supracitadas, 

ainda se enxerga possibilidade potente de promoção dos direitos humanos como estratégia de 

enfrentamento ao sistema penal. Não se trata de “ilusão jurídica” em torno do Direito como 

instrumento de transformação social, mas da insistência na materialidade de direitos voltados 

para a dignidade humana em todas as suas dimensões.  

 A abstração dos direitos humanos configura-se, de fato, como cobertura ideológica para 

processos de dominação, mas a luta por sua veracidade no cotidiano é real e importante. Tal 

qual o pensamento de Brecht, em tempos de “desordem sangrenta”, ao mesmo tempo em que 

“nada deve parecer natural”, acredita-se que “nada deve ser impossível de mudar” e isso vale, 

por óbvio, para os direitos humanos. Nesse sentido, cabe ressaltar que o próprio Mészáros faz 

uma ressalva fundamental em sua crítica: 

Não há, portanto, uma oposição apriorística entre o marxismo e os direitos 

humanos. Pelo contrário, Marx, na verdade nunca deixou de defender “o 

desenvolvimento livre das individualidades”, em uma sociedade de indivíduos 

associados e não antagonicamente opostos (condição necessária tanto para 

existência tanto da “liberdade” quanto da “fraternidade”), antecipando 

simultaneamente o “desenvolvimento, artístico científico etc. de indivíduos 

emancipados e com meios criados para todos eles” (condição necessária para 

igualdade verdadeira) (Mészáros, 2008, p. 207). 

De acordo com Valença e Paiva (2014), os direitos humanos constituem a face menos 

torpe de promoção da dignidade humana nos marcos de produção capitalista ou, em outras 

palavras, o estágio civilizatório mais avançado que se pode idealizar nas sociedades regidas 
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por este modelo econômico. Os autores afirmam, ainda, a necessidade de superação do caráter 

ideológico destes direitos, tomando-os como estratégia de luta fundamental com vistas a 

agregar pessoas e grupos empenhados na construção de um novo projeto de sociedade, 

voltado verdadeiramente para a emancipação humana.  

Retomando o debate sobre o papel da Psicologia no âmbito da Justiça Penal, pode-se 

afirmar, diante de todas as argumentações, que o lugar que nos cabe é, inequivocamente, um 

lugar político, voltado para a crítica deste modelo de sociedade, do direito penal burguês e do 

nosso próprio papel enquanto especialistas. O trabalho do psicólogo no âmbito penal ainda 

tem sido, majoritariamente, de “azeitar as engrenagens” de um sistema comprometido com a 

manutenção das ordens hegemônicas. Redefinir estes papéis e subverter a função política da 

prática psicológica é um imperativo. 

Ainda não é possível falar de práticas psicológicas hegemonicamente comprometidas 

com os direitos humanos e, nem tampouco com a emancipação humana, no sistema brasileiro 

de justiça criminal. Em que pesem a historicamente crítica e progressista posição do Conselho 

Federal de Psicologia e as diversas posições contra-hegemônicas existentes, o que se observa 

de modo mais vigoroso são discursos e práticas psicológicas que nutrem e são nutridos pela 

política criminal vigente. O trabalho do psicólogo nesta seara ainda tem, portanto, muito a 

desbravar e a se reinventar. 

Se sustentamos o desejo de subversão deste rico campo profissional, passo importante 

é dar adeus às chamadas “ilusões re”, visto que, no modo de produção capitalista, 

nomenclaturas amplamente propagadas como “ressocialização”, “reintegração” e 

“reeducação” não passam de estratagemas retóricos com vistas ao ajustamento, ortopedia 

social e, em última instância, à manutenção de um sistema perversamente comprometido com 

as classes dominantes e seus privilégios.  
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Por fim, nossa opção teórica não é negar a Psicologia, mas compreendê-la como fértil 

campo de construção de ideias, estabelecimento de resistências, e reinvenção de práticas 

atualmente incompatíveis com a dignidade humana. Partilhamos do entendimento de que a 

Psicologia, resguardadas as suas limitações, pode ser um potente instrumento colaborativo 

para a transformação política e social. 

Articularemos Psicologia, Política e Direitos Humanos e entenderemos uma 

série de outras questões: que nossas práticas produzem efeitos poderosíssimos 

no mundo, sendo, portanto, políticas. Assumir tais desafios é estabelecer 

rupturas com o pensamento hegemônico no Ocidente, é romper com as 

“verdades” que estão no mundo e vê-las como temporárias, mutantes, 

provisórias (Coimbra, 2000, p. 147). 
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Considerações Finais 

  

Enquanto houver espaço, corpo e tempo 

 e algum modo de dizer não 

Eu canto 

(Belchior) 

  

O sistema de justiça criminal pode ser considerado um campo fértil para as aproximações 

entre Psicologia e Direito. Nesta seara, além de uma composição multiprofissional, podemos 

observar uma série de mecanismos de controle social e gestão penal da miséria postos em 

funcionamento cotidianamente como estratégia de manutenção do modo de produção 

capitalista e seus princípios. Trata-se, portanto, de um rico território para análises e 

entendimentos sobre diversas questões sociais, dentre elas a questão criminal. 

As práticas penais têm sido impostas, historicamente, com o auxílio de diferentes 

discursos criminológicos e, concomitantemente, com o apoio de saberes laterais ao Direito, 

como a Psiquiatria, a Criminologia e a Psicologia. Neste campo de tensões são flagrantes os 

processos de criminalização da pobreza, seletividade penal e encarceramento em massa como 

dispositivos de classificação, contenção, adestramento e extermínio dos que são considerados 

excedentes ao capitalismo (Foucault, 1999).  

Dentre os diversos saberes criminológicos que aportaram no Brasil, pode-se afirmar 

que os relacionados à Escola Clássica e à Escola Positiva foram os que mais se consolidaram 

e exerceram influências sobre nossa política criminal, a qual comporta a política de segurança 
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pública, a política judiciária e a política penitenciária. Decerto, não foram estas as únicas 

crimininologias a exerecerem atravessamentos sobre nossas práticas penais, mas é inegável o 

poder de impacto destas correntes sobre a política criminal como um todo. Em comum entre 

ambas, um nó teórico e político fundamental: a ideologia da defesa social, ou seja, um regime 

de verdades sobre o crime, a pena e o direito penal, fabricado pelo saber oficial. Tal ideologia 

visava proteger, principalmente, os bens jurídicos lesados, garantindo ocontrole da 

criminalidade em defesa da sociedade mediante a intimidação (liberal) e a ressocialização 

(positivista) (Baratta, 2014).  

A Escola Clássica da Criminologia, também chamada de Criminologia Liberal, 

notabilizou-se pelo rompimento com as práticas penais ligadas aos regimes absolutistas, 

dando ênfase à concepção de crime como um ente exclusivamente jurídico, o qual deveria ser 

previamente tipificado por lei e cujas penas aplicadas deveriam ser mais “humanizadas” que 

as do Antigo Regime. Nesse sentido, observa-se, por exemplo, a substituição da ostentação 

dos suplícios e dos castigos cruéis por penas rígidas, mas que, em tese, não violavam a vida e 

a dignidade do condenado (Beccaria, 1764; Maestro, 1977; Carrara, 1907). 

É ainda na esteira do pensamento liberal que a noção de responsabilidade moral é 

imputada à compreensão do ato criminoso. Se o indivíduo comete um crime, trata-se o fato, 

portanto, como uma escolha pessoal, livre de atravessamentos pessoais, o que significa a 

maximização de léxicos como livre-arbítrio e autodeterminação. A fronteira entre o criminoso 

e o “cidadão de bem” estaria, segundo este entendimento, traçada pela dimensão moral do 

caráter e regulada pela individualidade do ser. Pauta-se a referida corrente criminológica pela 

noção de igualdade entre os humanos, destacando que todos possuem o mesmo poder 

contratual em nossa sociedade, tendo, por conseguinte, as mesmas oportunidades e devendo 

ser punidos do modo mais uniforme possível (Batista, 2012). 
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A segunda escola criminológica abordada nesta tese foi a positiva, responsável por 

uma guinada epistemológica e política no seio da criminologia. A começar pela legitimidade 

proclamada em função de seu caráter cientificista, a criminologia positivista notabilizou-se 

por suas bases etiológicas e pelo ideal correcionista. Partia da idéia de um nexo causal entre 

algum tipo de anormalidade no funcionamento humano e a prática do ato criminoso, o 

produzia a convicção de que se o indivíduo cometeu um crime tal fato não deveria mais ser 

remetido ao campo de análises da moral, mas da patologia. Desloca-se, com isso, o elemento 

central de análise do crime para o criminoso (Alvarez, 2005; Sento-Sé, 2011) . 

É na esteira do pensamento criminológico-positivista que as noções de castigo e 

punição perdem força em detrimento da idéia de tratamento. Nesse sentido, a cartilha 

positivista rezava princípios que giravam em torno de expressões como tratamento, cura 

ressocialização etc, novos significantes para a justiça penal e sua renovada perspectiva de 

recuperação do homem delinqüente. Tal perspectiva ganhou notoriedade mundial, 

repercutindo em diferentes países, inclusive no Brasil, como a legítima ciência explicativa da 

relação crime-criminoso (Alvarez, 2002). 

No Brasil, observa-se uma chegada interessante dos saberes criminológicos em solo 

nacional. Ao passo em que na Europa, a Criminologia Liberal só foi confrontada pela 

Criminologia Positivista após cerca de um século de hegemonia, por aqui a Criminologia 

sempre se caracterizou como um híbrido tensional entre as duas abordagens criminológicas. A 

defesa da punição esteve sempre acompanhada do clamor pela recuperação do criminoso. 

Foram diversos os momentos de embate entre os diferentes modos de pensamento na 

Universidade, nas casas legislativas, nos tribunais e, em última instância, na prisão (Rauter, 

2003). 

Importa-nos lembrar que juntas ou separadas, tais escolas criminológicas mostraram-

se insuficientes para problematizar os interesses de classe do direito penal. Tais criminologias 
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e seus dicursos perigosistas sempre tiveram íntima relação com políticas criminais forjadas 

pelo modo de produção capitalista. O referido modelo econômico produz miséria, 

desigualdades e excedentes sociais e necessita de estruturas de Estado que dêem conta de 

criminalizar e conter tais sobrantes. Nesse sentido há de se falar acertadamente entre um laço 

de origem entre a criminologia, os sistemas de justiça penal e o capitalismo (Giorgi, 2006).  

O fato é que a Justiça Penal, em suas estreitas relações com o capitalismo, tem 

representado, historicamente, um clamoroso território de criminalização da pobreza, 

seletividade penal e encarceramento em massa. Tais práticas são frequentemente 

acompanhadas de demandas por lei e ordem, rigor das penas e humanização dos sistemas 

punitivos, sendo este último argumento, o principal elemento de ligação formal entre a 

Psicologia e o sistema de justiça criminal (Foucault, 1999). 

Tais engrenagens e compromissos penais vêm sendo duramente evidenciados e 

criticados por uma corrente de criminologia interessada em compreender a radicalidade, os 

compromissos políticos e a dimensão classista da justiça penal: a Criminologia Crítica. 

Também chamada de Criminologia Radical, a referida abordagem pauta-se pela consignação 

de que o Direito não é natural, sendo portanto, político e permeado por interesses econômicos 

e sociais. Nesse sentido, discorre com propriedade sobre a falácia da igualdade das leis 

perante os indivíduos, sobre a criminalização dos indesejáveis ao capitalismo e sobre as 

distintas estratégias de gestão penal da pobreza (Baratta, 2014). 

Os pressupostos da Criminologia Crítica ainda se apresentam como abordagem contra-

hegemônica nos territórios da justiça penal e, por conseqüência, no diálogo com os saberes 

jurídicos e não jurídicos que atuam neste âmbito. Isto significa afirmar que a aproximação 

entre os pilares teóricos da Criminologia Crítica com a Psicologia ainda é incipiente, levando-

nos a crer na necessidade de uma maior interdisciplinaridade e mais formulações conjuntas 

entre os referidos campos de conhecimento. 
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No âmbito penal, a prática pericial centrada no indivíduo configurou-se historicamente 

como modelo hegemônico de trabalho psicológico. Com o passar do tempo, tais práticas têm 

sofrido duras críticas e aberto outras possibilidades para atuação do Psicólogo neste território 

(Brito, 2005). O fato é que tal transformação ainda é tímida e o trabalho do psicólogo não se 

configura, grosso modo, como uma prática consistente de crítica e enfrentamento à política 

criminal vigente. Em que pesem as posições progressistas dispostas no Código de Ética 

Profissional do Psicólogo (2005), nas referências técnicas para o exercício profissional, nas 

resoluções e posicionamentos públicos consignados pelo CFP, as ações de resistência ao 

modo de funcionamento e parâmetros da justiça penal devem ser consideradas minoritárias 

neste campo de disputas. 

Diante do cenário e das posições teóricas apresentadas, entende-se que sem uma 

transformação estrutural no seio de nossa sociedade, o trabalho dos psicólogos no âmbito 

penal dificilmente obterá grandes sucessos com vistas à subversão da política criminal e real 

promoção de saúde e bem estar para as pessoas atendidas. Nesse sentido, firmamos posição 

favorável ao abolicionismo penal, o qual prevê, além da superação da sociedade capitalista, a 

reconstrução das lógicas penais e punitivas, atualmente submetidas ao viés classista (Passeti, 

2003; 2004).  

Ainda nesta perspectiva, entende-se que para este novo projeto ético-político de sociedade, a 

prisão deve ser extinta, dados o seu coligamento de origem com o capitalismo e a sua natureza 

violenta, produtora de sofrimento e mortificação. Não trata a perspectiva abolicionista apenas 

de um fechamento de estabelecimentos, mas da superação de uma lógica punitivista e 

aprisionante de corpos, mentes e corações. Tomar o abolicionismo penal como referência para 

as práticas psicológicas implicaria, inclusive, na refundação de tais práticas no seio da Justiça 

Penal, atualmente limitadas e embrionariamente voltadas para a real promoção da dignidade 

humana. 
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Cabe ressaltar nosso claro entendimento de que a proposta abolicionista não se pretende de 

curto ou médio prazo, chegando a ser considerada, por muitos, como utópica. O fato é que, 

considerado o imperativo de transformação social, tais diretrizes devem figurar sempre como 

horizonte a ser atingido. Deste modo, enquanto tal horizonte não se aproxima, nossa aposta 

teórica é na aproximação das dimensões macro e micropolítica, de modo a potencializar o 

trabalho crítico e cotidiano do psicólogo como dispositivo de resistência e ação política. Tudo 

isso sem perder de vista a necessidade de fraturas sociais mais amplas (macropolíticas) em 

nossa sociedade. 

Nesse sentido, embora tendo como premissa fundamental a negação de que a 

ação profissional (de qualquer categoria) possa vir a ser o eixo de 

transformações estruturais, as possibilidades de ação do profissional de 

psicologia rumo a práticas diferenciadas também devem ser colocadas no 

contexto do papel do intelectual numa sociedade contraditória. Nessa direção, o 

desafio posto para a categoria é ampliar os limites da dimensão política de sua 

ação profissional, tanto pelo alinhamento com os setores progressistas da 

sociedade civil, fundamental na correlação de forças da qual resultam eventuais 

avanços no campo das políticas sociais, quanto pelo desenvolvimento, no 

campo acadêmico, de outras possibilidades teórico-técnicas, inspiradas em 

outras vertentes teórico-metodológicas que as hegemônicas da Psicologia 

(Yamamoto, 2003, p. 35-36). 

Tomando por base este entendimento estratégico e considerando que na atualidade a dinâmica 

penal tem produzido mortes, torturas, chacinas e massacres em diferentes níveis, é imperativo 

lançarmos mão da defesa e promoção dos direitos humanos como estratégia limitadora das 

tiranias penais, sejam elas públicas ou privadas. A luta pelos direitos humanos não deve ser 
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confundida com uma ilusão jurídica capaz de nos fazer crer no Direito burguês como panaceia 

social. Trata-se, simplesmente, de uma posição garantista e, portanto, impeditiva de avanços 

de um poder tirânico e, recorrentemente violador da dignidade humana (Carvalho, 2008; 

Valença & Paiva, 2014).  

 

A guisa de conclusão, entende-se a luta pelos direitos humanos como uma alternativa potente, 

estratégica e necessária ao trabalho do psicólogo em tempos tão sombrios. Importante 

salientar que esta luta ainda é contra-hegemônica nas práticas psicológicas ligadas à justiça 

penal, fato que reforça a necessidade de uma formação profissional mais crítica, reflexiva e 

comprometida com a trasformação social. A posição anticapitalista parece-nos o marco 

político fundamental no horizonte, desde que não se perca de vista a luta cotidiana contra os 

sofrimentos, chagas e mortes que o sistema de justiça criminal vem operando despoticamente 

em nosso país, notadamente contra jovens, negros e moradores das periferias. 
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