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RESUMO: O presente estudo tem por finalidade analisar algumas reflexões e 
problematizações acerca dos mecanismos penais de controle social, abordando suas 
principais crises e a atual emergência do Estado penal. Para tanto buscou-se demonstrar a 
constante criminalização da pobreza e a repressão das classes populares através do 
aprisionamento desses grupos que por sua condição de classe, são discriminados e 
criminalizados na sociedade. Nesse sentido, o presente artigo pretende fazer uma reflexão 
acerca da atuação do Estado que mediante o discurso de garantir direitos, tem-se permitido 
a criminalização da pobreza. 
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ABSTRACT: The present study aims to analyze some reflections and problematizations 
about the criminal mechanisms of social control, addressing their main crises and the current 
emergency of the criminal state. In order to do so, we sought to demonstrate the constant 
criminalization of poverty and the repression of the popular classes through the imprisonment 
of those groups that, because of their class condition, are discriminated against and 
criminalized in society. In this sense, the present article intends to make a reflection about 
the State's action, which through the discourse of guaranteeing rights, has allowed the 
criminalization of poverty. 
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O crescimento do Estado Penal brasileiro atua como estratégia de controle social das 

classes tida como perigosas3 e levanta uma tendência à criminalização da pobreza. As 

flexibilizações de direitos, frente à falta de vontade de soluções efetivas aos problemas que 

assolam a sociedade refletirá no controle social que é feito pelo Estado e mediante o 

discurso de garantir direitos, tem-se permitido a criminalização da pobreza.  

Diante desse contexto, faz-se necessário conceituar o Estado Democrático de 

Direito, albergado pela Constituição brasileira de 1988, que tem como uma das de suas 

concepções a obrigação estatal de garantir o respeito das liberdades civis, o respeito pelos 

direitos humanos e pelas garantias fundamentais. Percebe-se que, na verdade, no mundo 

dos fatos jurídicos, o Estado Democrático de Direito somente se realizará quando não só 

direitos políticos, mas todos direitos fundamentais inaugurados pela Constituição, tiverem 

sido efetivados por parte do Estado. Entretanto, o Estado brasileiro tem atuado nas 

questões sociais contrariadamente com princípios que regem o Estado Democrático de 

Direito resgardado pela Constituição, percebendo-se uma contradição na atuação de 

controle social, uma vez que criminaliza a pobreza e evidencia uma dimensão racial de 

violência. 

De fato, sabe-se que um dos principais problemas de controle social do Estado 

brasileiro é a violência, ou seja, questão de segurança pública é notória a crescente 

criminalidade existente no Brasil e, portanto, deficiência na segurança. A segurança pública 

e outras questões sociais historicamente têm sido tratadas como base nas pressões do 

senso comum, assim como o Estado Penal tem tido uma função promocional e tem sido 

refletida diretamente na crise existente do sistema carcerário brasileiro. A pobreza e a 

deficiência do sistema penal têm sido indicadas como causa de criminalidade que assola o 

país e consequentemente sido utilizadas como estratégias de controle de ‘’questões 

sociais’’. Contudo não se pode conferir ao Estado Penal função promocional e simbólica, em 

virtude de não construir meio hábil para as implementações de políticas sociais.  
 

1 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E ESTADO PENAL 
 
O Estado Democrático de Direito está estritamente ligado com a ideia de um sistema 

institucional, no qual é submetido ao respeito de direitos fundamentais e hierarquia das 

normas. Em decorrência de um extenso processo histórico da evolução da sociedade tem-

se o Estado Democrático da maneira como hoje é reconhecido. 

                                                
3 O termo ‘’classes perigosas’’ é entendido neste estudo segundo Chalhoubos, quanto este define o mesmo 
como sendo’’ pobres carregam vícios, os vícios produzem malfeitores, os malfeitores são perigosos à sociedade; 
juntando os extremos da cadeia, temos a noção de que os pobres são, por definição, perigosos. Por 
conseguinte, conclui decididamente a comissão: ‘as classes pobres [“...] são [as] que se designam mais 
propriamente sob o título de – classes perigosas – ‘“ (op. cit., p.22) 
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De acordo com Hesse (SOARES, 2004, p. 94) “para compreensão do Estado atual, 

deve ser observado que este descobriu historicidade de seu objeto e sua própria 

historicidade’’”.  

O autor ainda afirma a concepção do Estado no sentido de:  
 

O Estado não pode ser mais concebido como unidade determinada, 
substancialmente imutável, situada do outro lado das forças históricas reais, 
pois o desenvolvimento industrial moderno e as alterações produzidas por 
ele inadmitem desconsiderar o problema da formação da unidade política e 
isolar o Estado de seu substrato sociológico. (SOARES, 2004, p.94). 

 

Segundo Dallari, (2006, p. 145) “a idéia moderna de um Estado Democrático tem 

raízes no século XVIII, implicando a afirmação de certos valores fundamentais da pessoa 

humana [...]’’”. 

Também Vergottini assinala que o Estado: 

 
Segundo a doutrina dominante, é caracterizado como um ente                                  
independente, tendo como elementos, necessariamente, a população, 
fixada num determinado território, onde a há uma estrutura governamental 
que é regida pelas normas emanadas do próprio povo, buscando assim a 
sua estrutura organizativa (apud, SOARES, 2004). 

                         

Para que haja construção de um Estado são indispensáveis, portanto, elementos 

como: população ou povo, o território, a soberania. 

A Constituição da República Federativa do Brasil inaugura a República Federativa, 

formada ela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituindo 

em Estado Democrático de Direito, tendo como base princípios de garantia e direitos 

fundamentais, dentre os quais se destaca a dignidade da pessoa humana, que se revela na 

versão axiológica da natureza humana e garante um minímo existencial ao ser humano. 
 Afinal, assim preconiza o preâmbulo da Constituição da República Federativa do 

Brasil:  
(...) um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsais (...)(2014:07) 

 

Entretanto, muito embora a Constituição brasileira de 1988 em seu artigo inaugural 

afirme que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, 

essa afirmação é um desejo da população brasileira, que ainda não está satisfeito. Sabe-se 

na verdade que o Estado Democrático de Direito somente se realizará, quando os direitos 
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fundamentais garantidos na Constituição estiverem não somente reconhecidos 

positivadamente pelo Estado, mas sim convertidos em efetivas ações estatais voltadas para 

proteção de seus objetivos4. 

Constituem dentre os objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito 

erradicalizar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. Ou seja, cabe ao Estado a função precípua de garantir a 

erradicação da pobreza e redução da desigualdade social, além de promover o bem de 

todos sem precoceitos, o que na realidade com as atuais ações e políticas públicas está 

longe se efetivar tais objetivos, quando as questões sociais são levadas a ideia de relações 

diretas entre criminalidade e a pobreza. 

O Estado Penal, por sua vez, foi criado pelo sociólogo francês Loïc Wacquant, no 

período liberal diante da crise do capitalismo, onde ocorre um aumento de disciplinamento 

da classe vitimada da crise e a culpabilização do indivíduo por meio de um aparato jurídico, 

ou seja, o Estado Penal nada mais é do que um fenônemo de crescimento excessivo em 

detrimento do Estado Social. 

O surgimento do Estado Penal em subistuição do Estado Social tem se demonstrado 

ineficaz e inútil para conter as várias expressões da questão social que está presente no 

cotidiano da maior parte da sociedade. Ao contrário, ao propor uma suposta ‘’ordem social’’, 

o Estado se desvirtua nos mecanismos penais de controle social. 

Nesse sentido há uma coerção estatal, que usa da sua força legítima para combater 

violência com violência desmedida. A violência ilítica não está permitida pelo Estado 

Democrático de Direito.  

Percebe-se, portanto, que com bases nas pressões do senso comum questões de 

controle social são resolvidas com intuito de somente agradar a opinião pública e garimpar 

votos com medidas que não solucionam e agravam problemas a partir da ação do próprio 

Estado.  

Não se pode perder de vista que as estratégias de controle social não podem ter 

uma função promocional. As consequências da política no controle social são: injustiça 

social e promoção da pobreza e marginalização. 

É por isso, portanto, que a pobreza não gera violência, mas a desigualdade social 

atrelada com a ideia de injustiça gera violência. Não há como resolver questões sociais se o 

                                                
4 Constituição da República Federativa do Brasil, Art. 3. ‘’Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: I- construir uma sociedade livre, justa e solidária; II- garantir o 
desenvolvimento nacional; III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, 
e quaisquer outras formas de discriminação. ’’ 
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Estado brasileiro ainda fracassa em combater a discriminação, a exclusão e a miséria de 

moradores de favelas, periferias. 
 
2 SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: UMA QUESTÃO SOCIAL 

 
Primeiramente, há que se conceituar Estado e sua relação íntriseca com Direito. O 

Estado na atualidade tem como premissa ser um intermediador entre classes, buscando um 

equilíbrio socieconômico e promover o bem de todos. O Direito como sabido é sistema de 

normas de conduta e príncipios imposto por um conjunto de instituições com o fim de regular 

conflito social existente entre indivíduos e grupos sociais. 

 Para Thomas Hobbes, o Estado nada mais é do que uma criação contratual que 

permite o bem-estar comum, colocando limites em suas liberdades, e freia os instintos do 

homem e seu estado de natureza, retira seu ‘’estado de guerra’’ que é da essência da índole 

natural humana. 

Essa condição de Hobbes cognonima de condição de guerra: 
 
Neste estado de insatisfação, onde o homem não se contenta só com a sua 
conservação, vivendo constantemente desconfiado do outro, pois há uma 
tendência de todos aspirando ao poder, obrigando-se a dominar os demais, 
apoderando-se dos seus bens, vive-se a condição natural da humanidade 
descrita por Hobbes. (WOLLMANN, 1993, p. 39). 

 

Percebe-se assim que o Estado é criação da razão humana. Os homens na sua 

condição de estado de natureza, homem sem cultura e sem um poder para manter a ordem 

social só pode ser superado com um pacto firmado entre todos para garantir os direitos e as 

relações entre as pessoas. 
Sob essa ótica, é possível compreender que o Estado detém para si o jus puniendi e 

que somente o Estado por sua própria condição é detentor do poder de punir que se 

concretiza na execução da pena, limitadas pelo ordenamento jurídico. Portanto, o Estado irá 

através de seu poder coercitivo impor medidas e regular as condutas sociais.  

Assim, a função punitiva do estado está limitada as determinações expressas 

estabelecidas na Constituição. Assume, portanto, uma função ressocializadora incumbida 

por parte do Estado, ou seja, a finalidade precípua da pena deve ser no sentido de 

ressocialização do índividuo para que possa voltar a conviver em sociedade, porém os 

meios para tal são falhos e até mesmo arcaicos. 

O sistema prisional brasileiro se encontra em estado de caos, e percebe-se que se 

trata de um sistema falido, pelo qual não apresenta ao indivíduo encarcerado possibilidades 

modificações e inserção na sociedade. 
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É urgente a revisão do sistema carcerário no Brasil. Os presídios brasileiros 

demonstram que não servem para punir e muito menos para reformar o cidadão, as 

condições de detenção frequentemente remetem a tratamento cruel, desumano e 

degradante. 

A população brasileira em geral, clama por reformas no sistema prisional brasileiro, 

bem como, atuação eficaz dos governos em prol do tão pronunciado: bem-estar coletivo.  

Hoje existe pacificadamente uma incredibilidade na ressocialização, isso se deve ao 

tratamento que é dado ao presidiário como superlotação, tratamento cruel, desumano, 

torturas e mortes e ao sair desse sistema, o indivíduo se depara com uma sociedade 

preconceituosa e pouco receptiva para sua inserção na vida em sociedade. A exclusão 

social do sentenciado traz efeitos arrasadores. É necessária a reintegração social, mas para 

isso, é preciso a compreensão da pessoa rotulada como criminosa.  

Percebe-se que a reintegração social do sentenciado na sociedade significa reverter 

as condições de exclusão social, para dirigi-los a uma vida fora do sistema carcerário, 

evitando deste modo, o retorno à reincidência criminal.  
 
3 A CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA 
  

A violência que existe hoje no Brasil é um dos principais problemas de segurança 

pública que enfrentamos no nosso cotidiano. Em decorrência de tal violência surge a 

criminalização da pobreza que nada mais é do que fenômeno claro e visível em que os 

indivíduos mais pobres da sociedade brasileira são identificados pelo Estado e pela 

sociedade como criminosos ou potencialmente criminosos e, com base somente nisto, são 

alvos de extorsão, prisão e detenção arbitrárias, até mesmo execução sumária. 

A situação de insegurança pública e consequente violência disseminam terror na 

sociedade brasileira e surge a chamada criminalização da pobreza. Vivencia-se, atualmente, 

um processo de criminalização dos pobres e dos movimentos sociais que historicamente 

são tratados com bases nas pressões de senso comum, e mais nas emoções desordenadas 

do que propriamente com racionalidade.  

O problema surge quando a utilização da mída é inserida para associar a prática da 

violência às condições da pobreza, etnia e território e consequente senso comum da 

população brasileira clama por retaliação de membros mais pobres. O vínculo midiático 

associa que a criminalização da pobreza está relacionada ao local de residência da pessoa, 

onde muitos cidadãos menos avantajados do país moram em áreas urbanas de ocupação 

informal semi-informal, a exemplo das favelas. 



  

7 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Em decorrência da atuação midiática tem-se o controle Estatal que é exercido com 

bases e pressões de senso comum, não se utilizando de estratégias eficazes para reverter a 

situação das pessoas que recebem rótulo de criminosas pela sociedade, mas oferecendo 

políticas de segurança pública que tentam combater a violência, com violência desmedida. 

A violência ilícita não é permitida para um Estado Democrátido de Direito; o Estado 

tem poder de coerção, mas não pode utilizar de pretexto para combater violência com mais 

violência. No campo da segurança pública, há um processo de agravamento do fenômeno 

de criminalização da pobreza a partir da ação dos próprios entes governamentais de 

segurança pública. 

O sentimento de medo, insegurança e desamparo fomentam a ideia de terror perante 

as classes denominadas como perigosas, exigindo por parte do Estado a contenção da 

violência e de seus supostos praticantes, que como respostas utilizam de estratégia de 

controle da ‘’questão social’’ a ideia de criminalização da pobreza. 

Tem-se como identificador social na construção da criminalidade no Brasil, além da 

condição da pobreza, outros descritivos que se sobrepõem, tais como ser ‘’jovem’’ e 

‘’negro’’. No Brasil, a violência, a criminalização e a pobreza ‘’continuam a ter cor’’5. 

A maioria dos membros mais pobres da sociedade brasileira são trabalhadores e 

honestos. Portanto, não há correlação direta entre pobreza e crime, pobreza não gera 

violência, mas sim injustiça social gera violência. A injustiça social atrelada com 

desigualdade e ausência de políticas públicas para solução de ‘’questões sociais’’ são 

fatores que levam a violência e a situação emergencial que se encontra o Estado Penal. 

A emergência que se encontra o Estado Penal no Brasil tem como um dos seus 

principais motivos a utilização de estratégias de controle social e do Direito Penal com 

funções promocional e simbólica. Primeiramente, há que se dizer não ser possível de 

conferir ao Direito Penal funções promocional e simbólica. O Direito Penal tem sido utilizado 

para construir um meio hábil de implementalção de políticas sociais. 

Segundo Janaina Conceição Paschoal: 
 

Não se pode perder de vista é que o Direito Penal não tem e não pode ter 
uma função promocional. Ele não deve e não pode ser utilizado sob a 
desculpa de intentar-se um suposto desenvolvimento ou aprimoramento da 
sociedade, em razão de essa utilização poder levar a um autoritarismo. ( 
PASCHOAL, 2003, p.123). 
 

                                                
5 Segundo especialista independente da ONU IZSÁK: cerca de 23 mil jovens negros morrem por ano, 
muitos dos quais são vítimas de violência pelo Estado. Cenário evidencia ‘’dimensão racial da 
violência’ ’ Nações Unidas no Brasil, Google Analytics. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/brasil-violencia-pobreza-e-criminalizacao-ainda-tem-cor-diz-relatora-da-
onu-sobre-minorias/> . Acesso em 03 de março de 2017. 
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A deficiência penal é geradora de mais violência e criminalidade. O sistema 

carcerário brasileiro está falido, os presídios no Brasil se transformam em incubadoras do 

crime. Dentre os problemas no sistema prisional brasileiro, encontram-se: péssimas 

condições de instalações, superlotação carcerária, alimentação de má qualidade, 

assistência jurídica precária ou inexistente e falta de treinamento e capacitação dos agentes 

carcerários. 

Ora, sendo absolutamente incompatível o sistema carcerário brasileiro com a 

ressocialização do detento, não há perspectivas para mudança e inserssão dos presidiários 

na sociedade. 

É certo que o sistema prisional brasileiro deve tomar medidas para que assegure os 

direitos humanos e um minímo existencial que se revela a dignidade da pessoa humana, 

afinal Estado de Direito, jamais poderia deixar chegar à situação emergencial que se 

encontra.  

Em suma, a violência no Brasil não é incidental à pobreza. Ser pobre não significa 

apenas lutar por educação, saúde ou encontrar trabalho remunerado no setor formal, mas 

também é enfrentar exclusão social, discriminação e falta, descaso pela segurança pública, 

que enfrentam riscos constantes e repercussões de violência. Por sua vez, esta violência 

agrava a exclusão social, comunidades são forçadas a deixar suas moradias, homens e 

mulheres são manchados por morarem na área onde residem e consequentemente não 

conseguem trabalho formal. 

A violência que é normalmente direcionada aos pobres de certas áreas urbanas do 

Brasil acentua mais a sua marginalização êconomica, são os que mais sofrem no mercado 

de trabalho pela falta de oportunidade e pela deficiência na prestação de serviços públicos. 

A atenção da questão social deve ser relacionada a dois setores: oportunidade econômica e 

violência. 

Por fim, tem-se que o Brasil insiste na criminalização da pobreza. As estratégias de 

controle social se demonstram falhas onde populações mais pobres têm pouquíssimas 

chances de encontrar trabalho formal e digno e viver em condições razoáveis sem ser 

cercada de violência constante, são rapidamente criminalizadas e reprimidas. O Estado 

brasileiro, por sua vez deve assegurar que suas estratégias de controle social não sofram 

influência com base no senso comum e que mediante o discurso de garantir direitos, não se 

permitida a criminalização da pobreza. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Como anunciado no início, na presente pesquisa, pretendeu-se investigar em que 

medida um Estado Democrático de Direito, pautado em garantia de direitos fundamentais, 

poderia conviver com a criminalização da pobreza existente no Brasil, principalmente nos 

casos em que a criminalização da pobreza é utilizada como estratégia de controle social.  

Para questionar acerca dessa temática, demonstrou-se como é enfrentada por parte 

do Estado, a questão social e quais consequências drásticas que a criminalização da 

pobreza pode trazer para a população mais pobre da sociedade brasileira. 

Além de apontar a ideia de que o Estado Penal atualmente exerce uma função 

promocional e simbólica e vem construindo a partir dessa concepção implementações de 

políticas sociais e Estado Democrático de Direito como garantidor de direitos fundamentais, 

se contrapõe permitindo a criminalização da pobreza no Brasil. 

Evidenciou-se, igualmente, que a pretensa criminalização da pobreza não pode ser 

utilizada como controle de questões sociais, que, apesar de Estado Democrático de Direito 

ter como objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade, e quaisquer outras formas de discriminação promove a criminalização da pobreza e 

utiliza-se de estratégias com base no senso comum da população brasileira. 

Na verdade, o que se objetivou apontar na presente pesquisa é que não se pode 

conferir ao Estado Penal fins promocional e simbólico, pois reflete em uma política pública 

de controle social voltada à criminalização da pobreza, discriminatória e preconceituosa. 

Desse modo, o Estado Democrático de Direito deve garantir direitos fundamentais à 

população mais pobre voltando-se principalmente em resolver questões que enfrentam essa 

população: violência e oportunidade socioeconômica.  
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