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Resumo: O presente trabalho traz contribuições em relação à criminalização da pobreza e 
ao Estado Penal fazendo considerações sobre a atuação do mesmo através do aparato 
policial e judiciário na contenção das classes consideradas como perigosas, através de um 
empreendimento coercitivo. O trabalho objetiva desvelar quais os aspectos da 
criminalização da população pobre no Brasil, e como as necessidades do sistema capitalista 
contribuem para esta questão. Para que os resultados fossem obtidos utilizou-se da 
pesquisa bibliográfica como aporte metodológico. Os resultados apontaram para a relação 
que se faz entre as demandas do capital e criminalização dos pobres e dos movimentos 
sociais. 
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Abstract: The present work brings contributions in relation to the criminalization of poverty 
and to the Criminal State making considerations about the action of the same through the 
police and judicial apparatus in the containment of the classes considered as dangerous, 
through a coercive enterprise. The objective of this work is to reveal the aspects of the 
criminalization of the poor population in Brazil, and how the needs of the capitalist system 
contribute to this issue. In order to obtain the results, we used bibliographical research as a 
methodological contribution. The results pointed to the relationship between the demands of 
capital and the criminalization of the poor and social movements. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um tema de destaque nos noticiários: televisão, revistas, jornais, internet, que a cada 

dia ganha mais e mais notoriedade e é assunto para acaloradas discussões de ordem social 

e política, é a questão da violência. É fato que as repercussões da criminalidade suscitam 

diferentes opiniões, contestações e reflexões dentre a população. 

Nesta perspectiva, Barros (2011) afirma que a questão da violência no Brasil tem 

ganhado grandes proporções, surgindo como assunto relevante na agenda pública, 

repercutindo diretamente nas novas propostas e alternativas conectadas às políticas de 

segurança pública. O combate à violência representa um desafio à consolidação de uma 

sociedade democrática. Mas, é importante que se entenda a forma como a violência e suas 

formas de controle estão sendo compreendidas e aplicadas ao longo dos anos. 

Sendo assim, é perceptível também que o combate à violência tem de se realizado 

com mais violência, opressão e encarceramento, principalmente no que concerne a 

população pobre. Desta forma, os mandos e desmandos do capitalismo, que suprime uma 

classe para que outra acumule cada vez mais riquezas, faz com que uma parte da 

população que não tem acesso ao trabalho, e assim, muitas vezes não pode garantir sua 

subsistência, seja vítima da desigualdade social, da escassez de políticas públicas e tenha 

dificuldade no acesso aos direitos. Assim, estas populações sofridas que não “servem” aos 

anseios capitalistas são perseguidas e estigmatizadas. Desta maneira, o estudo destes 

temas permite auxiliar a desvendar as implicações que estas questões trazem para 

realidade socioeconômica brasileira. 

Porque, em consonância com Souza (2007), existem movimentos excludentes, 

elitistas e conservadores que atravessa as políticas públicas existentes. Políticas estas, que 

acabam por reforçar a criminalização da pobreza tornando-a uma ameaça para os modelos 

constituídos de segurança, como se a pobreza fosse produtora de criminalidade. 

Tendo isso em vista, o presente trabalho tem por objetivo desvelar os aspectos que 

estão envolvidos na criminalização da população pobre no Brasil, buscando entender como 

as demandas do sistema capitalista contribuem para que isso ocorra. Ainda, este estudo 

procura empreender uma pequena contextualização das práticas do Estado penal, 

realizando desta forma uma reflexão sobre as relações deste com a manutenção da ordem 

econômica vigente. 

A fim de que os objetivos mencionados pudessem ser alcançados, utilizou-se como 

aporte metodológico a pesquisa de cunho bibliográfico, através de leituras críticas sobre o 

tema pesquisado os dados foram sistematizados e discutidos. 
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2 METODOLOGIA 

Para a realização do presente trabalho foi utilizada como aporte metodológico a 

pesquisa bibliográfica. Através de uma revisão narrativa ou tradicional, a qual busca 

apresentar o tema de forma mais aberta sem protocolos rígidos e estruturados para seguir 

(CORDEIRO et al, 2007), os dados foram colhidos através das bases de dados online, 

pesquisa em artigos impressos e livros, foram selecionados e realizou-se uma reflexão 

sobre as informações  coletadas. 

 Quanto a revisão narrativa, vale salientar que a mesma não possui regras 

específicas para a busca de fontes, sendo assim, segundo Cordeiro et al (2007) ela sobre 

uma interferência subjetiva do autor. 

 Ainda nesta perspectiva, Rother (2007) afirma que a revisão narrativa versa sobre 

uma interpretação e análise crítica e pessoal do autor sobre a literatura publicada em livros, 

e revistas, impressas e eletrônicas. 

3 RESULTADOS OBTIDOS 

3.1 Estado de bem estar social e estado penal 

Andrade e Gracindo (2015) colocam que o Estado nasce juntamente com a decisão 

humana de conviver em sociedade. Esta sociedade institui o Direito para que intermedeie as 

relações sociais de convivência entre os pares da formação social, que validam como 

legítimo, tanto quem cria as normas, como os conteúdos que dão corpo a estrutura jurídica 

em que irão viver. 

Desta forma, Estado de Direito é entendido como um instrumento real que age na 

regulação social que estabelece as bases de por onde o cidadão deve se conduzir nas 

relações sociais (ANDRADE; GRACINDO, 2015). 

Por conta da crescente desigualdade e das tensões provenientes do capitalismo 

somadas a Crise de 1929, fez-se necessária a criação do Estado Social. Outros dois pontos 

motivacionais para a criação do Estado foram a Revolução Industrial e as mobilizações 

sociais (PEREIRA; PEREIRA, 2008 apud CASTRO, 2010). 

A ideia de Estado de Bem-Estar social difundiu-se através Welfare State, 

sobressaindo-se na Europa pós-guerra. Os princípios deste eram a universalização, a 

desmercadorização dos direitos sociais, o pleno emprego, o direito à renda, onde o Estado 

teria que assumir e socializar os custos das famílias (COUTO, 2008 apud CASTRO, 2010). 

Desta forma, através da oferta de segurança às famílias contra as mazelas sociais, 

objetivava-se que estes não precisassem vender sua mão de obra a qualquer preço. Três 
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eixos formaram a coluna mestra do Welfare State: “o pleno emprego Keynesiano, a 

seguridade econômica e de existência de Beveridge e os direitos de cidadania de Marshall” 

(PEREIRA; PEREIRA, 2008 apud CASTRO, 2010 p. 18). 

Após os chamados de 30 gloriosos anos, o Estado de Bem-Estar social começa a 

entrar em crise, intensificada nos anos 70 (CASTRO, 2010). 

No Brasil nunca houve um Estado de bem estar social, caso que contribuiu para o 

desenvolvimento de políticas favoráveis às ideias econômicas neoliberais, que se 

configuram de maneira devastadora contra as camadas mais pobres da população (SILVA, 

2013). 

Essa política econômica adota pelo Estado resultou na perda de direitos, 

historicamente conquistadas pelos trabalhadores, obrigando quem se encontrava fora do 

mercado de trabalho a aceitar trabalhos precários para garantir sua sobrevivência (SILVA, 

2013). 

Em relação ao Estado penal, Andrade e Gracindo, (2015), trazem que este conceito 

foi criado pelo sociólogo Loic Wacquant, significando a hipertrofia do Estado Penal em 

detrimento do Estado social, pois com a crise do capitalismo no período neoliberal aumenta 

de forma exacerbada o disciplinamento da classe vitimada na crise, por meio da 

culpabilização do indivíduo através de um aparato policial e jurídico.  

Desta forma o Estado Penal, ao invés de manter a “ordem social” age de forma a 

reprimir a pobreza, isso é acompanhado pela devastação dos direitos sociais. Andrade e 

Gracindo, (2015) afirmam que a substituição do Estado social pelo Penal configura-se em 

uma manobra capitalista, pois o Estado social via-se com dificuldades para conter os 

grandes efeitos da crise econômica e das várias expressões da questão social presentes na 

sociedade. 

A penalização o disciplinamento, repressão e a criminalização da pobreza são típicos 

do Estado Penal que procura passar a imagem de Estado Democrático de direito, estas 

iniciativas tem direção certa: as classes privadas de meios de produção e do poder político. 

Estas referidas classes, sofrem exploração, dominação e são oprimidas por outra classe que 

é detentora destes meios e que abre caminho para a expansão do Estado policial, que ao 

invés de proteger, retira os direitos sociais, garantidos pela constituição (ANDRADE; 

GRACINDO, 2015). 

3.2 Pobreza e criminalidade: uma questão histórica 

Esta relação entre pobreza e criminalidade não é algo novo no mundo e no Brasil. 

Coimbra (2007) citado por Melo (2012) afirma que esta é uma analogia que se fundamenta 
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“cientificamente” “[...] em teorias racistas, no eugenismo, na teoria da degenerescência e no 

movimento higienista” (p.109). Estas teorias provenientes da Europa fortaleceram-se no 

Brasil em meados do século XIX e trouxeram contribuições para a legitimação da tese da 

“periculosidade da pobreza” no Brasil.  

Ainda em uma perspectiva histórica Coimbra (2007) destaca que a ordenação 

urbana brasileira, conforme o que percebiam os médicos sanitaristas no fim do século XIX 

de modo a preservar os espaços públicos dos perigos sociais representada pelas classes 

perigosas, ou seja, a população pobre, o espaço urbano precisava proporcionar uma cidade 

higiênica, pois segundo esta perspectiva, estes espaços urbanos poderiam disciplinar 

política, higiênica e moralmente a pobreza que era considerada como um eminente perigo 

social (COIMBRA, 2007). 

O Movimento eugênico no Brasil, afirmava que todos os pobres que não estivessem 

inseridos no mercado de trabalho capitalista deveriam ser esterilizados, ou seja, os que não 

se mostravam corpos úteis e dóceis à produção. A autora enfatiza que esta visão não está 

muito longe dos nossos dias, quando parcelas da sociedade apoiam e incentivam 

extermínios que ocorrem em cidades e áreas rurais do país (COIMBRA, 2007). 

O movimento higienistas difundia a ideia de que os indivíduos advindos de “boa 

família” seriam naturalmente dotados de virtudes, diferentemente dos que traziam “má 

herança”, ou seja, os pobres, que seriam portadores de “degenerescência”. Justificando 

assim as medidas tomadas contra a pobreza na época. 

No século XIX a pobreza apareceu como um problema para a elite brasileira, frente à 

ordem capitalista nascente. A pobreza estava ligada a questão da saúde, os lugares nocivos 

onde moravam oferecia riscos a saúde dos moradores (SOUZA, 2007). 

Segundo Lícia Valadares (2000) citada por Souza (2007) nessa época surgem vários 

conceitos de pobreza urbana, os desempregados eram chamados de “vadios” e os lugares 

onde moravam eram chamados de “cortiços”. Nos anos de 1950 e 1960 a concepção era de 

marginal/subemprego e pessoas com renda baixa, sendo chamados de favela os lugares 

onde moravam. Nos anos de 1970 e 1980 nasceu o setor informal inerente à estratégia de 

sobrevivência e a oposição entre trabalhadores pobres x bandidos, sendo chamados de 

periferia os lugares onde moravam.  

A elaboração de um conjunto de ideias sobre a pobreza passava pelo olhar do 

trabalho formal, dessa forma, o pobre era aquele que não se tornava trabalhador. E mais, 

consideravam que o desemprego era de responsabilidade pessoal e não uma questão social 

(SOUZA, 2007). 
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Na década de 1950 e 1960, a pobreza começou a ser vista como questão social, 

sendo que a economia deixava de ser agroexportadora para ser urbano-industrial, com o 

aumento da população nas cidades, as favelas foram crescendo e as contradições e 

desigualdades econômicas foram ficando cada vez mais visíveis (SOUZA, 2007). 

Com o Estado centrado no modelo capitalista as divergências emergem 

principalmente dentro dos centros organizados que contém as massas de retirantes do 

campo e desempregados da indústria. Assim, na medida em que a questão social cresce 

desdobrada em suas múltiplas expressões, a riqueza acumulada nas mãos da burguesia só 

aumenta (ANDRADE; GRACINDO, 2015). 

Pereira (2011) coloca que a permanência de grandes contrastes e desigualdades 

sociais nas diferentes fases de modernização do país é um traço característico da formação 

social brasileira, e que através de analogias é possível perceber que existem traços de 

antigos modelos de opressão e violência nas relações sociais que continuam vivos no 

século XXI.  

A constituição cidadã de 1988 representou um grande feito no que se refere às lutas 

sociais no Brasil, diante deste fato, tornou mais amplo os direitos civis, políticos e sociais, a 

população ganhou um espaço participativo, dessa forma, contribui com o fortalecimento de 

uma sociedade mais democrática (SILVA, 2013). 

Aconteceram vários debates ao longo dos anos 1990 para o fortalecimento de uma 

sociedade mais democrática no Brasil, foram criadas propostas para conscientização da 

população para que a mesma exercesse plenamente a sua cidadania após um longo 

período antidemocrático marcado pelo autoritarismo da ditadura militar em que o governo 

contava com um aparato midiático para manipular a opinião publica e esconder todas as 

barbaridades que estavam sendo feitas naquele período (SILVA, 2013). 

O Estado conta com um aparelho repressivo, que é utilizado na maioria das vezes, 

para dispersar e criminalizar a pobreza e os movimentos de lutas sociais no âmbito da 

sociedade civil, assim, a criminalização do Estado em relação a estes movimentos vai 

ganhando novas formas e se adequando a política-econômica neoliberal (SILVA, 2013). 

3.3 As solicitações do Capitalismo e a criminalização da pobreza  

Em relação à fase atual do desenvolvimento do capitalismo, Kilduff (2010) comenta 

que a marca desta época é a tendência ao incremento da sobrepopulação relativa pelo 

crescimento do desemprego e subemprego e pelo aumento da exploração da força 

trabalhista. 
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Brisola (2012) refere que a crise pela qual o  capital vêm passando atualmente e as 

estratégias que são lançadas para retomar os lucros têm deixado profundas marcas nas 

sociedades e em destaque aquelas cuja história de desigualdade social é muito grande, 

como o Brasil. As crises do sistema capitalista e a forma como este age para enfrentar os 

movimentos de resistência têm impactado a vida da classe trabalhado e dos segmentos 

sociais que estão colocados no mercado de trabalho de forma precária e subalterna ou pelo 

desemprego e o avanço do trabalho em condições precárias ou pela violência e 

criminalização da população que não é funcional ao capital. 

As expressões da questão social tornaram-se evidentes no momento em que o 

desenvolvimento econômico não atendeu a demanda de empregos e deixou vários 

trabalhadores vindos do campo desempregados. Nesse momento o indivíduo não era mais 

responsável pela condição vulnerável que levava. A classe subalternizada não era mais 

vista como “vadios” e “ociosos”, agora eram conhecidos como camadas marginalizadas e 

excluídas (SOUZA, 2007). 

A pobreza, para economia, recebeu uma nova terminologia com a chegada do 

mercado formal e informal. Agora, o modelo não é mais o emprego, mas sim, trabalhar por 

conta própria. Dessa forma, eram considerados trabalhadores todas as pessoas que 

exerciam uma atividade econômica independente se formal ou não (SOUZA, 2007). 

Esta crise do capital que se apresenta atualmente se expressa, segundo Antunes 

(1999) citado por Brisola (2012, p.131). 

[...] de forma aguda e destrói a força humana que trabalha, destroça direitos sociais, 
brutaliza enormes contingentes de homens e mulheres que vivem do trabalho e 
transforma em predatória a relação produção/natureza. Essa crise tem sua gênese 
nos anos de 1970 do século XX motivada pela baixa nas taxas de lucros, diminuição 
do consumo, baixa produtividade do trabalho e outros determinantes que compõem 
a lógica interna do capital. 

A palavra criminalizar significa configurar uma ação individual ou coletiva como 

crime. O fato de criminalizar a pobreza ou a população pobre traz um olhar carregado de 

estigma para estas populações, o que configura em dificuldades para alcançar seus direitos 

básicos. A criminalização da pobreza, realizado por meio de diferentes mecanismos e 

muitas vezes sustentado pelos próprios aparatos institucionais que são responsáveis pelo 

emprego da justiça, causa interferências na constituição do que se entende por cidadania 

(BARROS, 2011). 

Desta maneira, Brisola (2012) enfatiza que para contenção das tensões geradas pelo 

grande número de desemprego, imposição de trabalho precário e retração da proteção 

social do Estado, o mesmo busca estratégias para disciplinar as frações da classe operária 

através do aparato policial e jurídico. 
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Sendo assim, o aparato jurídico e policial cresce no sentido de reprimir a violência, 

que se sobressai entre a população pobre desempregada e moradora das periferias, desta 

forma, o Estado passa a punir em resposta a uma questão que está estruturada sobre a 

propriedade privada e a desigualdade econômica de um bloco dominante e o bloco 

dominado (ANDRADE; GRACINDO, 2015). 

Um Estado neoliberal não reconhece um trabalhador como cidadão integral, tendo 

em vista que o mesmo não consegue gerenciar seus meios para sobrevivência. Assim, o 

governo estabelece um modelo padrão de cidadão que deve ser seguido, impossibilitado de 

seguir este modelo padrão, abrem espaços para que estes sujeitos sejam criminalizados 

pelo Estado (SILVA, 2013). 

Novas formas e necessidades são criadas para manutenção e solidificação da 

ordem, sendo assim, os proletários, classificado com pobre urbano, tendo em vista os 

desempregados, aqueles que não conseguem estabilidade econômica, representam um 

proeminente perigo para sociedade (SILVA, 2013). 

Existe uma apropriação do Poder Judiciário pelo Estado burguês que o utiliza como 

uma ferramenta de coerção e que culpabiliza e responsabiliza os sujeitos pelos atos 

praticados. Este mecanismo é acionado quando existe uma violação ou desrespeito aos 

direitos dos outros pela parte dos mais pobres, configurando assim a criminalização da 

pobreza e desuniversalização dos direitos através de atos punitivos e a individualização dos 

direitos, típicas do neoliberalismo (ANDRADE; GRACINDO, 2015). 

Assim, como um reflexo do capitalismo atual, as formas de penalização que 

insurgem para com os indivíduos indesejáveis, que além de não ter acesso a empregos, não 

serem atendidos por políticas sociais, serem alvos do aumento de medidas punitivas, ainda 

são vítimas da lógica perversa do encarceramento privado, para desta forma contribuírem 

com a acumulação do capital (KILDUFF, 2010). 

Kilduff (2010) discute sobre a necessidade de denunciar o caráter ideológico do 

direito penal, pois este além de não ser igual para todos os indivíduos e nem defender os 

interesses de toda população, ao invés de resolver questões como a segurança pública e o 

aumento da criminalidade acabam por agravá-los. 

Desta forma, atrás destas ilusórias soluções, está a verdadeira essência do direito 

penal burguês que é, através da legitimação das intervenções repressivas, sobre o que 

consideram uma ameaça ao modo de produção capitalista (KILDUFF, 2010). 

Estas políticas fortemente repressivas, implementadas nos últimos tempos, traz 

como consequência um grande número de indivíduos encarcerados, resultando em uma 

hiperinflação carcerária (KILDUFF, 2010). 
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Desta forma, quando acontece um crime violento, a mídia e os partidários das 

políticas tipo “lei e ordem”, focam no dano causado à vítima de forma a instituir um clima de 

pânico generalizado na população, para que assim possam ter o apoio popular para a 

criação de leis penais mais rigorosas (GARLAND, 1999 apud KILDUFF, 2010). 

Estas modificações nas legislações no sentido de endurecer as mesmas, reflete uma 

posição dos políticos, frente à sociedade amedrontada, de que os mesmos estão fazendo 

alguma coisa para manter a segurança pública. Neste sentido, a extensão das sentenças 

dependeria mais da construção de “perfis de risco”, tido como quase suficiente para o 

encarceramento de alguém, do que da natureza da ofensa (ANITUA, 2008 apud KILDUFF, 

2010). 

Sendo assim, o cárcere não é nada mais do que um depósito para grupos da 

população que são considerados perigosos, para os quais nada resta senão aplicar e 

reforçar formas de controle cada vez mais totalizadoras (KILDUFF, 2010). 

Desta forma, a desigualdade social, a instauração da sociedade de consumo e a 

escassez de políticas públicas e dificuldade no acesso aos direitos são, por certo, fatores 

que influenciam no aumento da criminalidade. Para Barros (2011, p.60) a criminalidade 

atualmente assumiu feições que são praticamente indiscutíveis na sociedade: "[...] ser 

jovem, negro e de baixa escolaridade- quase que generalizadamente". 

Em consonância com a autora, Brisola (2012) também afirma que nesta lógica de 

criminalização, os alvos preferidos são os jovens pobres e negros, população de rua e os 

movimentos sociais. 

Bauman (1999) citado por Kilduff (2010) coloca que atualmente a prisionalização é 

uma alternativa ao emprego, consistindo em uma maneira de “neutralizar” àqueles que 

pertencem a uma parcela da população que não é necessária e para os quais não há 

emprego a qual se integrar. 

Neste contexto, Kilduff (2010) reflete que a fase neoliberal do capitalismo mostra a 

expansão do sistema penal como uma estratégia privilegiada para a gestão da pobreza, que 

é agravada pelo desemprego maciço e estrutural. 

Portanto, a criminalização da pobreza faz parte de um processo histórico ditada 

pelas elites, desenvolvem uma prática antagônica de exclusão, no que se refere ao trabalho 

e a sociedade, no sentido mais amplo, com a subalternização das classes mais pobres às 

elites conseguem aumentar seus lucros e consequentemente seu capital (SOUZA, 2007). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A culpabilização e a repressão dos mais pobres não são ações válidas como forma 

de prevenir ou interromper a violência, estas só contribuem para a estigmatização de uma 

determinada classe. A repressão da pobreza só esfacela mais ainda os direitos sociais dos 

indivíduos desprovidos dos meios de produção e poder político. 

É necessário que se pense sobre a raiz do problema, que está instaurado na 

propriedade privada e na desigualdade de distribuição de renda, pois, à medida que as 

expressões da questão social se multiplicam a riqueza acumulada pela burguesia aumenta 

cada vez mais. 

Sendo assim, depreende-se que as medidas devem voltar-se para a resolução das 

disfunções que levam ao desemprego e a transgressão de direitos e não ao progressivo 

encarceramento  da população marginalizada pela sociedade. 

Desta forma, as reflexões expostas direcionam os estudos em relação à questão da 

política adotada pelo Estado que subjuga as classes menos favorecidas para a manutenção 

da ordem econômica vigente. Sendo assim, é importante que sejam realizados estudos 

sobre a questão do Estado penal e sua atuação direcionada, para que desta maneira, seja 

possível entender quais são as relações que se estabelecem em nossa sociedade, e o 

porquê da manutenção da desigualdade, aumento da exclusão e punição de uma parcela da 

sociedade.  

Salienta-se ainda, a necessidade da realização de estudos de forma a incrementar 

as denúncias sobre o caráter ideológico do Direito penal, pois o mesmo não tem se 

mostrado igual para todos os indivíduos e nem tem resolvido questões relacionadas à 

criminalidade, pelo contrário, sua ação de caráter coercitivo e de violação só aumenta e 

agrava o problema. 
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