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Resumo: O presente trabalho, através do método indutivo, com fundamento em bibliografia, 
artigos científicos, revistas e notícias, apontará a relação entre a criminalidade crescente e 
as questões socioeconômicas ligadas ao desenvolvimento da indústria e à omissão do 
Estado na garantia de direitos básicos aos cidadãos. Ainda, apontará o processo de 
marginalização dos indivíduos excluídos do sistema de produção e consumo, compreendido 
como o fenômeno de criminalização da pobreza. A pesquisa objetiva demonstrar que o 
fortalecimento da repressão penal não é o caminho para a redução da criminalidade, bem 
como que o sistema punitivo figura como mecanismo de dominação de classes. 
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Abstract: This article, through the inductive method, based on bibliography, cientific articles, 
journals and news, will introduce the connection between the increasing crime and violence 
and the socioeconomic issues related to the industry development and the government 
failure to ensure basic rights for citizens. Still, will outline the process of marginalization of 
those excluded from the production and consumption system, currently understood as 
criminalization of poverty. The objective of the research is to demonstrate that the 
strenghtening of punishment is not the way to achieve crime reduction, as well as show that 
the punitive system is a mechanism of class domination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho busca apresentar aspectos relevantes da criminalidade na 

sociedade contemporânea, demonstrando especificamente que suas causas extrapolam os 

limites do estudo puramente jurídico, e adentram em questões econômicas e sociais, sendo 

resultado de um processo de exclusão e marginalização social ensejado pelo capitalismo e 

pelas políticas neoliberais.  

O estudo do tema é de inegável importância, pois entender as causas da violência e 

criminalidade crescentes é o primeiro passo na busca de uma sociedade mais segura, justa 

e igual. Além disso, dado o atual cenário de crise e falência do sistema penal e prisional, 

mostra-se essencial a compreensão de que o fortalecimento dos aparatos punitivos  

consubstancia, na realidade, tentativa de gerir as consequências da omissão estatal na 

garantia do bem-estar social.  

Ainda, pretende-se demonstrar, com o presente estudo, que o ciclo de exclusão social 

e criminalização da pobreza representa um mecanismo de dominação de classes, através 

da segregação de parcela da população considerada “perigosa” e nociva à ordem social, a 

qual foi definitivamente excluída do mercado de trabalho e do sistema capitalista de 

produção e consumo.  

 

2. O ESTADO DE BEM ESTAR-SOCIAL E O ESTADO PENAL 

 

A partir do conceito de cidadania, desenvolvido amplamente com o fim dos governos 

totalitários da Europa Ocidental, desenvolveu-se também o conceito de Estado de Bem-

Estar Social, relacionado à ideia de que certos direitos são indissociáveis da figura do 

cidadão. Pela política de Estado de Bem-Estar Social, todo indivíduo tem direito, desde seu 

nascimento até sua morte, a um conjunto de bens e serviços a serem garantidos 

diretamente ou indiretamente pelo Estado, como a educação, assistência médica, 

saneamento, entre outros, partindo-se da premissa de que tais serviços são, sobretudo, 

direitos básicos do indivíduo.   

Ocorre que, com o surgimento da indústria, o interesse do Estado voltou-se 

inteiramente à economia capitalista, ou seja, à acumulação de lucros e competição no 

mercado, de maneira que deixou de se preocupar em tornar a mão de obra excluída pelo 

capital novamente empregável. O resultado, logicamente, foi um grande contingente de 
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pessoas excluídas do mercado de trabalho e, consequentemente, desprovidas de condições 

mínimas de sobrevivência, gerando o aumento da pobreza e da exclusão social.   

Tal transição está intimamente ligada ao surgimento do neoliberalismo. A ideia de uma 

economia livre e sem intervenção estatal, desenvolvida a partir da década de 1970, foi 

acompanhada do corte de despesas governamentais a fim de reforçar o papel do setor 

privado na economia. Conforme explica o sociólogo francês Loic Wacquant (2008, p. 96), 

criador do conceito de Estado Penal tal qual o concebemos hoje, este fenômeno está ligado 

a uma tripla transformação do Estado: “a remoção do Estado econômico, o 

desmantelamento do Estado social e o fortalecimento do Estado penal”. 

Neste sentido, explica o autor, em sua obra “Bourdieu, Foucault e o Estado Penal na 

era neoliberal” (2015, p. 18): 

 
Finalmente, o neoliberalismo está intimamente associado à difusão 
internacional de políticas punitivas, tanto no domínio da assistência social 
quanto no domínio criminal. Não é por acaso que os países avançados que 
primeiro importaram as medidas de trabalho social projetadas para apoiar o 
disciplinamento do trabalho assalariado dessocializado e depois as 
variantes de medidas de justiça criminal inspiradas pelo estilo americano 
são as nações da Comunidade Europeia. Elas também adotaram políticas 
agressivas de desregulamentação econômica, inspiradas pela panaceia do 
“livre mercado” proveniente dos Estados Unidos, enquanto os países que 
permaneceram comprometidos com um Estado regulador forte para frear e 
conter a insegurança social resistiram melhor ao canto da sereia da 
“tolerância zero” e de que “a prisão funciona”. 

 

A partir dos ideias neoliberais de não intervenção estatal na economia de mercado e 

contenção dos gastos sociais, o trabalho consolidou-se não apenas como único meio de 

sobrevivência, mas também como da própria afirmação da dignidade e prestabilidade 

humanas. Parte-se, neste momento, do pressuposto de que os cidadãos, através do 

trabalho, teriam condições de alcançar, por seus próprios esforços, a educação, 

alimentação, saúde, etc. (POGGI, 1981, p.140-141 apud VASCONCELLOS, 2010, p. 28). 

O que ocorreu, porém, foi o surgimento de desigualdades, dada a inexistência de 

trabalhos suficientes a todos os indivíduos, os quais não mais viram seus direitos básicos 

assegurados por políticas estatais. Importante observar que esta situação perdura no atual 

cenário de crise econômica no qual nos encontramos, onde as taxas de desemprego 

aumentam desenfreadamente, junto, de outro vértice, à consolidação do capitalismo e do 

sistema de acumulação de riquezas.  

Neste sentido, a socióloga Fernanda Bestetti de Vasconcellos (2010, p. 1-2) explica 

que, com a evolução da indústria e consolidação do sistema capitalista, os indivíduos 

deixam de ser valorizados e reconhecidos por suas práticas sociais e ações coletivas, e a 
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relevância social destes é diretamente ligada à sua condição de consumo. Nas palavras da 

autora: 

 

A diferença percebida entre o período de crescimento e desenvolvimento do 
capitalismo e o momento atual está no fato de que, anteriormente, a classe 
operária era explorada no interior dos processos produtivos e, na 
modernidade líquida, as classes economicamente inferiores não chegam a 
ser exploradas, uma vez que são permanentemente excluídas do sistema 
produtivo e, logo, são socialmente marginalizadas. 2 

 

Assim, em uma sociedade onde o trabalho é a única forma de subsistência e de auto 

afirmação, o impacto do desemprego gera a marginalização, associada à ideia de que o 

indivíduo que não trabalha é imprestável, descartável, inútil. Além disso, dada a omissão 

estatal em prover condições básicas para a subsistência, as altas taxas de desemprego 

acarretam desigualdade e exclusão social. Com isso, tem-se a pobreza, a fome, o 

analfabetismo, as “profissões” decorrentes da miséria, como catadores de papel, 

vendedores de drogas, cuidadores de carros, e, ainda, a situação de crianças e 

adolescentes assumindo a função de verdadeiros provedores da casa e da família, 

instaurando-se o cenário da marginalização social.  

Inevitavelmente, aumentam-se também a violência e a criminalidade. Sabe-se que a 

prática criminosa tem origens sociais e econômicas, estando diretamente ligada à exclusão 

social, especialmente dos que não tem emprego, dos que moram nas favelas e que não 

tiveram acesso à educação. Sobre o assunto, Marco Antonio Bandeira Scapini (2002, p. 

389) explica que: 

 

[...] Em países onde a distância entre ricos e pobres é quilométrica e, cada 
vez mais se acentua, os índices de violência e criminalidade são 
elevadíssimos, chegando ao descontrole. O Brasil é “campeão do mundo” 
em injustiças sociais, tem a pior distribuição de renda do planeta. Pequena 
parcela da população vive na opulência, enquanto a imensa maioria 
sobrevive sem acesso sequer à saúde, à educação, à alimentação e ao 
emprego. É óbvio que a situação tende a se agravar, enquanto 
inutilmente, atacam as conseqüências do problema, não suas causas. 

 

Note-se que o processo é cíclico, e se repete há gerações: o desemprego dos pais 

gera péssimas condições de saúde, moradia e estudo aos filhos. Estes, desde o nascimento 

são marginalizados pelo local onde vivem, pela sua cor de pele e condição social. A 

exclusão social é perpetrada e chega ao mercado de trabalho, onde, sem opções, restam as 

profissões informais e trabalhos braçais sem condições dignas, ou a criminalidade como 

forma de se obter o bens dos quais são desprovidos e garantias que lhes são negadas.  

                                                 
2 A autora faz referência ao conceito criado pelo sociólogo Zygmunt Bauman acerca da volatilidade das relações 

e flexibilização das estruturas sociais, em sua obra intitulada “A modernidade líquida”, de 2001. 
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Sobre assunto, explica Manoel da Conceição Silva (2003, p. 18): 

 

O grande problema da marginalidade se inicia com a educação familiar mal 
orientada, passa pela “massificação da sociedade” [...], culminando no 
indivíduo excluído, o qual tem mínimas oportunidades de viver dignamente 
nesta sociedade, que lhe nega a educação, o trabalho e a proteção familiar 
[...]. 

 

Ressalta-se que, no Brasil, o Estado de Bem-Estar Social nem ao menos chegou a se 

consolidar em sua plenitude, sendo que somente com a Constituição Federal de 1988 se 

inicia a tutela de direitos humanos e garantias individuais e coletivas. A Constituição 

Federal, portanto, institucionaliza a instauração de um regime democrático no Brasil, 

representando avanços na consolidação legislativa das garantias e direitos fundamentais e 

na proteção de setores vulneráveis da sociedade brasileira. 

Mesmo assim, o Estado Brasileiro é omisso em relação à garantia de tais direitos, 

sendo que o que se observa é a ausência quase que total, em determinadas regiões do 

país, de infraestrutura básica, como saneamento, escolas e hospitais. Em contrapartida, 

verifica-se o aumento constante de práticas criminosas como roubos, furtos, latrocínios e 

tráfico de drogas, sendo que os autores destes crimes, em sua grande maioria, são 

provenientes justamente das áreas negligenciadas pelo poder público, especialmente as 

favelas e periferias das grandes cidades.  

É em razão da criminalidade e violência geradas pela desigualdade social e 

marginalização cíclica observada por gerações e sem perspectiva de mudança, que o 

Estado de Bem-Estar Social passa a Estado Penal, assumindo agora sua função punitiva e 

opressora, como forma de conter os efeitos de sua própria omissão. Sobre o assunto,  

explica Vasconcellos: 

 

O Estado líquido-moderno, com poderes de intervenção drasticamente 
reduzidos e sem condições de se responsabilizar pelo bem estar social, 
passa a ter como principal função a manutenção da lei e da ordem, sendo 
representado para alguns pela figura de mantenedor da segurança e para 
outros pela de ameaça, através da força das leis, cada vez mais punitivas. 
(BAUMAN, 1999, p. 111 apud VASCONCELLOS, 2010, p. 2) 

 

O Estado Penal atua, portanto, para controlar certas classes sociais, que se veem 

desprovidas de direitos indispensáveis à sua existência. É importante destacar que esta 

transição atinge justamente os que, por sua condição social, não conseguem exercer na 

sociedade capitalista não apenas sua função de produtores, mas também de consumidores. 

São classificados, desta forma, como uma “classe perigosa”, haja vista as tensões geradas 

pelo desemprego em massa, pela redução da proteção social do Estado e pela imposição 

de condições precárias de trabalho.  
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Observa-se, assim, que embora a atuação repressiva estatal possa parecer 

puramente uma resposta governamental à práticas criminosas – e, portanto, soe num 

primeiro momento como uma verdadeira evolução da sociedade organizada e de suas 

instituições jurídicas – é na realidade um instrumento para gerir as consequências da 

omissão estatal, a partir da mercantilização de sua atuação e da supremazia dos interesses 

individuais em detrimento dos coletivos.  

Sim, pois a falta do Estado em propiciar direitos básicos ao povo deixa a sociedade à 

mercê de suas consequências, quais sejam, a fome, o desemprego, o descrédito da justiça, 

etc. E ao lado da pobreza e da exclusão, crescem também as taxas de criminalidade. Neste 

momento, como resposta, o Estado assume seu caráter punitivo, e deixa de lado as reais 

causas do problema, utilizando-se sobretudo do cárcere como forma de controle social. 

Verifica-se, portanto, verdadeira extinção das ações assistencialistas do Estado e o 

surgimento do direito penal como gerência das consequências de sua omissão.  

 

3. A CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA: 

 

Observou-se, portanto, que a atuação do Estado Penal visa, sobretudo, o controle das 

classes sociais desfavorecidas, as quais foram excluídas do mercado de trabalho e, em 

razão disso, não se encaixam no sistema de consumo, sendo marginalizadas pela 

sociedade e transformando-se em alvos de estigma e preconceito. Instaura-se, assim, o 

senso comum de necessidade de manutenção da ordem a partir do controle das classes 

consideradas perigosas.  

Tal preceito ganha forma e legitimação pela sociedade a partir da criminalidade 

crescente, que gera sensação de insegurança e desejo coletivo de punição. Conforme já 

demonstrado, grande parte dos crimes são cometidos por indivíduos inseridos no processo 

de marginalização em estudo, os quais se vêem definitivamente excluídos do mercado de 

trabalho, encontrando na criminalidade seu meio de sobrevivência. Basta, para confirmar tal 

conclusão, uma breve análise da população carcerária brasileira: 

Atualmente, o Brasil conta com 700.000 presos cumprindo pena, índice que o coloca 

na posição de terceiro país com a maior população carcerária do mundo. Além disso, dados 

de 2014 do Ministério da Justiça mostram que o número de pessoas presas no Brasil 

aumentou mais de 400% em 20 anos. A estatística gera perplexidade, tanto que um estudo 

do Centro Internacional de Estudos Penitenciários da Universidade de Essex, no Reino 
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Unido, apontou que a média mundial de encarceramento é 144 presos para cada 100 mil 

habitantes, mas, no Brasil, a média é de 300. 

 Não obstante, conforme o Infopen, 30,14% de todas as pessoas em regime prisional 

no país são jovens de 18 a 24 anos e 61,67% da população carcerária é composta por 

negros, pretos e pardos. Além disso, segundo dados do IBGE, apenas 8% da população 

prisional concluiu o ensino médio e o Infopen indica, ainda, que 53% da população 

carcerária cursou apenas o ensino fundamental incompleto. Por fim, destaca-se também 

que 43% dos encarcerados se encontram em tal situação pela prática de crimes contra o 

patrimônio, o que evidencia as causas socioeconômicas da criminalidade.  

Não se pretende, com tais apontamentos, justificar ou amenizar os efeitos das práticas 

criminosas, mas sim demonstrar que a criminalidade e a violência são resultados de um 

processo de exclusão social que se consolida com o passar do tempo. Percebe-se que o 

perfil da população carcerária confirma a dívida do Estado para com a sociedade, no que se 

refere à garantia de seus direitos básicos e à implementação de políticas públicas de 

inclusão social. De outro vértice, demonstra os esforços do poder público em endurecer sua 

política criminal para gerir a “periculosidade” representada pelos indivíduos excluídos do 

sistema de produção e consumo.   

O encarceramento como solução aos problemas sociais e à criminalidade que deles 

decorre é explicado por Vasconcellos (2010, p. 153), e se relaciona ao atual contexto do 

Processo Penal, que está ligado, nas palavras da autora, a uma “lógica de emergência da 

legitimação da repressão”. É o chamado direito penal de urgência, que surge como 

consequência de um processo de crise dos valores morais e éticos pelo qual a sociedade 

contemporânea está passando, de forma que os cidadãos passam a ver no Direito Penal 

uma saída para a garantia da coesão e da ordem social. Assim, exigem do Estado uma 

resposta urgente à criminalidade em ascensão. 

Segundo a autora, a partir dos anos 80 teria surgido na América Latina a esperança de 

uma transição democrática em razão do fim das ditaturas, o que se esperava significasse a 

consolidação de um Estado de Direito que priorizasse a proteção dos direitos humanos. 

Contudo, o Estado, bem como as classes sociais economicamente dominantes, não foram 

capazes, ou mesmo, nas próprias palavras da autora, “não tiveram o interesse focado em 

assegurar esses direitos humanos fundamentais a todos, uma vez que não houve a 

implementação de políticas públicas que fossem eficazes para tanto.” (VASCONCELLOS, 

2010, p. 153). Evidencia-se, portanto, o detrimento das políticas públicas face aos interesses 

neoliberais e capitalistas acima retratados.  

Para Jesús-María Silva Sanchez (2002 apud VASCONCELLOS, 2010, p. 145), o 

punitivismo social passa por um processo de expansão também pelo fato de que a 
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sociedade - entendendo que a total responsabilidade pela ocorrência de atos delitivos vem 

do autor da infração, sem qualquer influência da coletividade - tem como princípio acolher a 

vítima, colocada em segundo plano pelo sistema jurídico-penal, e de segregar o autor do 

delito, razão pela qual clama por penas mais longas e rígidas. 

Tendo em vista as causas da violência e da criminalidade, é evidente que a repressão 

estatal recairá sobre as parcelas excluídas da população, privadas de seus direitos básicos 

que deveriam ser garantidos pelo Estado, gerando a fragilização das lutas coletivas e o 

surgimento do individualismo, promovendo a criminalização dos pobres e dos movimentos 

sociais. Nas palavras de Vasconcellos (2010, p. 2): 

 

O encarceramento, sob vários graus de severidade e de rigor, é utilizado de 
forma crescente como modo de lidar com partes da população que não são 
facilmente assimiladas pelos mercados consumidores. A separação e 
confinamento espacial pretendem tirar da visão dos consumidores aqueles 
que não podem participar do jogo do mercado, dando aos primeiros a tão 
almejada sensação de segurança. 

 

O que se verifica, portanto, é a tendência de punição da sociedade moderna em 

relação àqueles que, por não estarem inseridos no mercado de trabalho, não tem acesso ao 

sistema de consumo, havendo, em verdade, uma “separação maquineísta entre criminosos 

e cidadãos de bem” (VASCONCELLOS, 2010, p. 3). 

Observa-se, ainda, que as classes reconhecidas como “perigosas” pelo Sistema Penal 

são aquelas definitivamente excluídas do mercado de trabalho, de forma que a pobreza é 

cada vez mais vista como um crime, “e empobrecer como um produto de predisposição ou 

intenção criminosa. Indivíduos pobres são redundantes para o mercado de consumo e 

considerados “fora do lugar”, “objetos impuros” da modernidade líquida”. (VASCONCELLOS, 

2010, p. 3).  

 

3.1. A pena como estratégia de controle social e dominação de classes: 

 

Muito embora o cenário de marginalização social e criminalização da pobreza supra 

descrito possa parecer intolerável, ele é, na realidade, indispensável ao funcionamento do 

sistema de apropriação e acúmulo de riquezas, pois a evolução no sistema de controle 

disciplinar está diretamente relacionada às mudanças sofridas pelo sistema capitalista nos 

últimos séculos e à crise contemporânea de acumulação de capital.  

Conforme explica Alessandro de Giorgi (2006, p. 35) a pena, que  
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era representada como um progresso contínuo da civilização jurídica em 
direção à racionalidade e à humanização da punição, agora é descrita como 
uma concatenação de estratégias com as quais a ordem capitalista impôs, 
no tempo, suas formas peculiares de subordinação e pressão de classe. 

 

Segundo o autor, deve-se entender, em suma, que o estudo sobre a evolução das 

forças de repressão pressupõe o abandono das legitimações historicamente atribuídas à 

pena, pois esta deve ser reportada “às relações de produção dominantes, às relações 

econômicas entre os sujeitos e às formas hegemônicas de organização do trabalho”. 

(GIORGI, 2006, p. 36).  

Em outras palavras, a história da pena não está atrelada apenas à evolução de uma 

instituição legal e jurídica específica, alcançando também a relação de dominação 

estabelecida entre dois extremos da população: os ricos e os pobres.  

É no recrudescimento da atuação repressiva do Estado e na redução da atuação 

assistencial que reside, portanto, a engrenagem para a perpetuação do sistema de acúmulo 

de riquezas e desigualdade social que favorece a classe dominante. Neste sentido, 

Alessandro de Giorgi (2006, p. 36) explica: 

 
O controle do desvio enquanto legitimação aparente das instituições penais 
constitui, pois, uma construção social por meio da qual as classes 
dominantes preservam as bases materiais da sua própria dominação. As 
instituições de controle não tratam a criminalidade como fenômeno danoso 
aos interesses da sociedade em seu conjunto; ao contrário, por meio da 
reprodução de um imaginário social que legitima a ordem existente, elas 
contribuem para ocultar as contradições internas ao sistema de produção 
capitalista. Em outras palavras, numa sociedade capitalista o direito penal 
não pode ser colocado a serviço de um “interesse geral” inexistente: ele se 
torna, necessariamente, a expressão de um poder de classe.  

 

Além disso, o poder punitivo é legitimado – e até mesmo exigido – pela população, em 

razão da crescente sensação de insegurança, de forma que a atuação do Estado em seu 

caráter punitivo e repressivo se torna cada vez mais intensa, embora seletiva, pois a partir 

do perfil socioeconômico dos indivíduos, segrega aqueles que representam ameaça à 

coletividade e que devem ser separados dos demais (VASCONCELLOS, 2010, p. 6). 

Ou seja, o controle penal está efetivamente a serviço de certos grupos de poder, 

utilizando-se da criminalização crescente de condutas e maior rigor na punição para 

assegurar os interesses das classes dominantes. 

 

Esses grupos seriam os detentores do poder de definir quais seriam os 
comportamentos desviantes, bem como controlar a aplicação das normas 
jurídicas. Logo, o direito penal protegeria os interesses dos grupos sociais 
dominantes, que seriam representados, de maneira ideológica, como 
interesses sociais gerais.  (VASCONCELLOS, 2010, p. 38).  
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O que se tem, em verdade, é uma verdadeira deturpação do real escopo da pena, cuja 

lógica deveria, essencialmente, estar baseada na prevenção, evitando que potenciais 

criminosos violem as leis. Na realidade, o que se afigura é a canalização do sistema 

repressivo às classes subordinadas, não apenas porque estas, dada a situação precária em 

que vivem, acabam por incorrer em maior índice na criminalidade, mas também porque tal 

lógica é indispensável à perpetuação do sistema.  

Ora, detectada a causa do problema, é forçoso concluir que se as classes oprimidas 

tivessem seus direitos básicos garantidos em um ideal de bem-estar social, a 

marginalização e exclusão social reduziriam drasticamente e, com isso, as taxas da 

criminalidade.  

Tal mudança, porém, demandaria do Estado uma atuação voltada aos direitos sociais, 

e não ao capital, com maior interferência na economia, de modo a garantir a inclusão tanto 

quanto possível dos indivíduos no mercado de trabalho e, ainda, com condições dignas e 

salários adequados, bem como investindo em políticas públicas de inclusão social. 

Inevitavelmente, tal atuação representaria a ruína do sistema com o conhecemos, pois os 

interesses da classes dominantes sucumberiam frente aos interesses – e necessidades – da 

coletividade.  

A sistemática, portanto, só poderia ser interrompida a partir da superação do atual 

paradigma de Estado na figura de órgão repressor, e não mais garantidor de direitos sociais. 

É justamente na consolidação do atual modelo capitalista que segrega ricos e pobres que 

residem as causas do problema. Conforme explica Vasconcellos (2010), com fundamento 

nos estudos de Jock Young, “tanto as causas da violência criminosa quanto a reposta 

punitiva que a ela é dirigida procederiam da mesma fonte”. Esta fonte seria justamente o 

processo de eliminação e exclusão de parcela da população que não se encaixa no 

mecanismo de produção e consumo:  

 

Ambas derivam de deslocamento no mercado de trabalho: uma de um 
mercado que exclui a participação como trabalhador mas estimula a 
voracidade como consumidor; a outra, de um mercado que inclui, mas só de 
maneira precária. (YOUNG, 2002, p. 26 apud VASCONCELLOS, 2010, p. 
44) 

 
Não se pretende com o presente estudo, de maneira alguma, defender que os autores 

de práticas criminosas não devam ser responsabilizados penalmente. Pelo contrário, deve 

incidir a legislação em vigor, a fim de resguardar a sociedade e garantir a estabilidade e 

segurança jurídicas. Porém, não se pode olvidar que, para que o ciclo de delitos e punição 

estatal seja rompido com a efetiva redução das taxas de criminalidade e segurança à 
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população, é necessário voltarmos o olhar às causas do problema, e não somente às suas 

consequências.  

Não se nega que eventuais projetos visando garantir o estudo, saúde, moradia, dentre 

outros direitos até então negados às classes desfavorecidas são necessários à mudança do 

paradigma em estudo, mas constituem medidas de longo prazo. Diante disso, defende-se a 

necessidade também de difusão de políticas de reinserção social e de medidas alternativas 

de reprimenda, diante da inevitável conclusão de que o cárcere não tem o condão de gerar 

ressocialização dos condenados e, muito menos, redução da criminalidade. Destaca-se, 

assim, a importância de projetos que visam a reabilitação de presidiários, como forma de dar 

tratamento adequado àqueles já condenados por práticas criminosas. 

O fundamento de tais medidas reside justamente na ideia de que a mera repressão penal 

é insuficiente a garantir a segurança da sociedade. Trata-se da compreensão de que a causa da 

criminalidade não é a insuficiência de repressão, mas sim a insuficiência de políticas de inclusão 

social e de garantia e promoção, por parte do Estado, dos direitos essenciais à vida digna.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A compreensão de que as práticas criminosas são resultado de um processo marcado, 

de um lado, pelo progresso econômico, e de outro, pela exclusão e marginalização de 

classes sociais, coloca-nos diante das incoerências do sistema, as quais, na realidade, 

constituem as engrenagens de sua perpetuação.  

Pode-se concluir, a partir do presente estudo, que o caminho para a redução das taxas 

de criminalidade e dos demais problemas que dela decorrem não reside no aprimoramento 

do aparato estatal punitivo, mas sim no desenvolvimento de políticas públicas que busquem 

a inclusão social e a garantia de direitos básicos aos indivíduos.  

O desafio, porém, reside justamente na relação de dominação de determinadas 

classes em relação a outras, que já se encontra consolidada em nossa sociedade, e cuja 

alteração demanda um processo lento e trabalhoso, especialmente de conscientização 

social acerca das reais causas do problema. 

O que se observa, na realidade, é a necessidade de superação do entendimento de 

que o maior rigor penal se trata de uma evolução legal e jurídica, quando apenas representa 

verdadeiro retrocesso, pois se afigura estratégia de controle e dominação de classes, bem 

como de gerência das catastróficas consequências da omissão Estatal em garantir o bem-

estar social.  



 

12 

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

REFERÊNCIAS  

 
Brasil e sua população carcerária. 2017. Disponível em: 
<http://www.politize.com.br/populacao-carceraria-brasileira-perfil/> Acesso em: 08 abr. 2017. 

 
Cidadania nos presídios. 2016. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-
execucao-penal/cidadania-nos-presidios> Acesso em: 08 abr. 2017. 

 
GIORGI, Alessandro De. A miséria governada através do sistema penal. Rio de Janeiro: 
Revan, 2006.  
 
SCAPINI, Marco Antonio Bandeira. Execução Penal: controle da legalidade. In: CARVALHO, 
Salo (Org.). Críticas à Execução Penal: doutrina, jurisprudência e projetos legislativos.  Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2002. 
 
SILVA, Manoel da Conceição. Reeducação Presidiária: a porta de saída do sistema 
carcerário. Canoas: ULBRA, 2003. 
 
VASCONCELLOS, Fernanda Bestetti de. A Prisão Preventiva como Mecanismo de Controle 
e Legitimação do Campo Jurídico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
 
WACQUANT, L. As duas faces do gueto. Tradução de Paulo Cezar Castanheira. São Paulo: 
Boitempo, 2008. 
 
WACQUANT, L. Bourdieu, Foucault e o Estado Penal na Era Neoliberal. Revista 
Transgressões. Ciências Criminais em debate. Natal, v. 3, n. 1, maio/2015. Disponível em: 
<https://periodicos.ufrn.br/transgressoes/article/viewFile/7188/5313>. Acesso: 08 abr. 2017. 
 
 

 

 

 
 


