
 

 

Beatriz Caroline Zotti 133 

Revista Direito, Política e Sociedade 

Ano 01/nº 02 – Set. 2013 

Seção Talentos  

DESCRIMINALIZAR OS MISERA VEIS E 

ELIMINAR A MISE RIA QUE OS PRODUZ 

 

Beatriz Caroline Zotti1 
 

 

RESUMO 

 

O presente artigo apresenta reflexões acerca do mito da democracia racial vivenciado no 
Brasil, e mostra quão sério é o problema da criminalização da pobreza e o círculo vicioso 
no qual essa classe está inserida graças à elite que produz a miséria e a condena como 
estratégia de se manter no poder. Devemos analisar a violência urbana como causa e 
resultado de um sistema capitalista que escraviza e emerge do Estado sob a forma de 
uma democracia que, em vez de assegurar direitos à maioria, prefere manter privilégios 
de uma minoria que também controla o país. Destarte, vemos a política do 
encarceramento em massa, polícias que se apresentam de forma repressora e alega a 
inferioridade de determinados grupos, além da expansão de uma ideologia 
excessivamente exclusivista. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Criminalização da pobreza. Repressão social. 
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INTRODUÇÃO 

SELETIVIDADE RACIAL 

O Brasil é um país exaltado e 

admirado mundo afora pela sua cultura 

mista, tolerância religiosa e harmonia 

entre um povo multiétnico. Apresenta-se 

como nação racialmente democrática. 

No entanto, apesar de se autoafirmar um 

paraíso social, o país esconde uma 

realidade violenta e racista. Um lugar 

onde o homem branco sobrevive e, 

negros, índios e as demais etnias 

precisam lutar pela sobrevivência. 

O artigo Crimes de Maio e a 

Democracia das Chacinas2, escrito 

coletivamente por integrantes do 

movimento Mães de Maio, mostra-nos 

dados alarmantes a respeito do mapa da 

violência no Brasil. De acordo com o 

Estudo Global sobre Homicídios, 

realizado em 2011, nosso país apresenta 

o maior número absoluto de homicídios 

anuais. Isso não é uma surpresa, pois os 

genocídios são frequentes no Brasil 

desde sua colonização. Já foram vítimas 

os índios, escravos e agora os jovens, 

sobretudo os negros.   

   

                                                 
2
  Disponível em: < 

http://passapalavra.info/?p=47896>  Acessado 10-

11-12 às 16 horas. 

Segundo o texto, a violência no 

Brasil possui uma seletividade racial. Os 

jovens negros, desconsiderando suas 

posições sociais, são sempre 

considerados suspeitos por cometerem 

delitos, recebem maior vigilância por 

parte da polícia, são diariamente vítimas 

da violência policial e social. O senso 

comum acredita que o crime tem cor e 

classe social. 

O sociólogo Gilberto Freyre 

caracterizou a  escravidão no Brasil 

como sendo composta de senhores e 

escravos que conviviam 

harmonicamente. Daí surgiu o “mito do 

bom senhor” de Freyre – ou mito da 

democracia racial - que interpretava as 

contradições do escravismo como 

episódio natural que, segundo ele, 

resultou na construção de uma 

identidade racial notável. Porém, essa 

ideia de democracia racial, na verdade, 

desestimulou a formação de uma 

consciência étnica ou racial em nosso 

país. 

Já dizia Florestan Fernandes, 

também sociólogo brasileiro, que um 

dos problemas do brasileiro é o 

preconceito de ter preconceito. O Brasil 

não assume sua realidade racista, 

preconceituosa e exclusivista e, como 

não reconhece esses problemas, também 

http://passapalavra.info/?p=47896
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o
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não está preocupado em promover a 

igualdade. Todos já são iguais. Destarte, 

ainda vivemos o tal mito da democracia 

racial.    

Uma das principais características 

do sistema carcerário brasileiro é a 

concentração de negros e jovens nas 

penitenciárias. Levantamento feito pelo 

Depen (Departamento Penitenciário 

Nacional) em dezembro de 2011 

mostrou que de um total de 471 mil 

presos, jovens de 18 a 24 anos superam 

os 135 mil encarcerados. Os negros 

representam 275 mil, quase 60% do 

total. (AMÉRICO; NETO, 2012) 

A discriminação existente é um 
produto do que chamei 
“persistência ao passado”, em 
todas as esferas das relações 
humanas na mentalidade do 
branco – na mentalidade do 
“branco” e do “negro”, nos seus 
ajustamentos à vida prática e na 
organização das instituições e 
dos grupos sociais. Para 
acabarmos com esse tipo de 
discriminação, seria necessário 
extinguir o padrão tradicional 
brasileiro de relação racial, e 
criar um novo padrão realmente 
igualitário e democrático de 
relação social, que conferisse 
igualdade econômica, social, 
cultural e política entre negros, 
brancos e mulatos. 3 
(FLORESTAN) 

                                                 
3
 Questão Racial segundo Florestan. Revista USP 

n.68. Disponível em: 

<http://sociologiadervilleallegretti.blogspot.com.br/

2010/07/questao-racial-segundo-florestan.html> 

Acessado 14-10-12 às 13 horas. 

 

USO LEGÍTIMO DA FORÇA 

Lembremos a definição de Max 

Weber sobre Estado: “O Estado é uma 

comunidade humana que 

reivindica (com êxito) o monopólio do 

uso legítimo da força física”. Vemos isso 

claramente em nosso país. Em 2008, a 

ONU fez a denúncia de que no Brasil a 

polícia age com violência excessiva e 

tem carta-branca para matar.4 De acordo 

com Philip Alson, relator especial da 

entidade para execuções sumárias, no 

Rio, os agentes da polícia matam três 

pessoas por dia e são responsáveis por 

mais de 18% de todas as mortes.5 

Os homicídios cometidos são 

considerados como respostas a "atos de 

resistência" às forças da ordem, e não 

são tratados como crimes normais, e 

também são justificativas legalmente 

aceitáveis a algum possível “desacato à 

autoridade”. Em São Paulo, segundo a 

ONU, apenas 10% dos homicídios são 

julgados por um tribunal. Segundo 

Alston, o controle da violência urbana no 

país se baseia "em assassinatos 

                                                 
4
  Polícia Brasileira tem carta-branca pra matar . 

Disponível em: 

<http://g1.globo.com/noticias/brasil/0,,mul760576-

5598,00-

policia+brasileira+tem+cartabranca+para+matar+se

gundo+onu.html> Acessado 20-09-2012 às 16 

horas. 
5
  (Idem) 

http://sociologiadervilleallegretti.blogspot.com.br/2010/07/questao-racial-segundo-florestan.html
http://sociologiadervilleallegretti.blogspot.com.br/2010/07/questao-racial-segundo-florestan.html
http://g1.globo.com/noticias/brasil/0,,mul760576-5598,00-policia+brasileira+tem+cartabranca+para+matar+segundo+onu.html
http://g1.globo.com/noticias/brasil/0,,mul760576-5598,00-policia+brasileira+tem+cartabranca+para+matar+segundo+onu.html
http://g1.globo.com/noticias/brasil/0,,mul760576-5598,00-policia+brasileira+tem+cartabranca+para+matar+segundo+onu.html
http://g1.globo.com/noticias/brasil/0,,mul760576-5598,00-policia+brasileira+tem+cartabranca+para+matar+segundo+onu.html
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sumários permitidos pelo Estado”, e 

afirmou que desde que os assassinatos 

por parte das polícias aumentaram, o 

controle do crime organizado piorou.6 

Em maio de 2012, a ONU 

apresentou sugestões ao governo 

brasileiro, com destaque as questões 

sobre denúncias de irregularidades nas 

prisões brasileiras, como superlotação e 

torturas, a desmilitarização da polícia e 

a violação de direitos dos indígenas, 

além de questões de gênero, como a 

legalização da união entre pessoas do 

mesmo sexo. O Brasil acatou à quase 

todas as recomendações. A proposta 

rejeitada é a que trata da 

desmilitarização das polícias, 

apresentada pela Dinamarca, com a 

justificativa que a mudança da estrutura 

das polícias no Brasil causaria conflito 

com a Constituição brasileira. O governo 

do Brasil também aceitou parcialmente 

a sugestão de revisão da proposta que 

cria um mecanismo de prevenção e 

combate à tortura, em discussão no 

Congresso. 7      

 O uso da violência física no Brasil 

é um costume social produzido pelo 

                                                 
6
  (Idem) 

7
 Brasil responde na ONU às sugestões sobre 

melhorias na área de direitos humanos. Disponível 

em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-

09-20/brasil-responde-na-onu-sugestoes-sobre-

melhorias-na-area-de-direitos-humanos> Acessado 

20-09-2012 às 17 horas. 

excesso de poder, que sempre teve um 

Estado autoritário aliado às elites que 

praticam esse tipo de violência. Hoje, a 

elite, juntamente com a mídia, segue 

apoiando o Estado no fortalecimento de 

uma ideologia repressiva, pois 

acreditam que medidas e instituições 

cada vez mais rígidas, políticas de 

encarceramento em massa, solucionarão 

as desordens sociais. Esse pensamento e 

sistema são inspirados na “penalidade 

neoliberal estadunidense” (WACQUANT, 

2001) que é, na verdade, uma antítese 

para a sociedade democrática que tem a 

igualdade como base, na qual estamos 

inseridos.      

 Denominada de encarceramento 

em massa, essa política prisional 

aparece como efeito do endurecimento 

das penas e a falta de políticas públicas. 

Segundo o Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais (IBCCRIM), “fortalece 

cada vez mais um sistema penal seletivo 

– que criminaliza os pobres, negros e 

excluídos – e também punitivista, que ao 

invés de efetivar os direitos e garantias 

individuais, torna-se uma política 

pública de contenção social” (AMÉRICO; 

NETO, 2012). 

Pedro Estevam (SERRANO, 

2012), advogado e doutor em Direito 

pela PUC-SP, afirma que a ilusão 

punitiva é um dos mitos maiores que 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-09-20/brasil-responde-na-onu-sugestoes-sobre-melhorias-na-area-de-direitos-humanos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-09-20/brasil-responde-na-onu-sugestoes-sobre-melhorias-na-area-de-direitos-humanos
http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-09-20/brasil-responde-na-onu-sugestoes-sobre-melhorias-na-area-de-direitos-humanos
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nossa população crê e que nossa classe 

política no mais das vezes 

malandramente fortalece, mesmo 

sabendo de sua inconsistência.   

Não podemos deixar de 

mencionar as Unidades de Polícia 

“Pacificadora”, que são a nova face da 

repressão policial no Brasil8. Elas são a 

atualização de mecanismos de controle e 

condicionamento das classes populares, 

cuja característica principal é a 

ocupação militar do território. Essa 

lógica provoca muitas vítimas e traz 

implícito o preconceito de que não 

apenas o território é violento, mas 

também todos os seus habitantes. 

Baseando-se na ideia de que todos eles 

são criminosos, ocorrem as invasões aos 

domicílios sem ordens oficiais, o assédio 

sexual às mulheres, agressões físicas e 

verbais. É, de fato, uma forma autoritária 

de se relacionar com os moradores das 

comunidades.9 É como se para essas 

pessoas a “democracia” chegasse através 

da polícia. 

 

                                                 
8
 Uma nova face da repressão policial no Brasil. 

Disponível em: 

<http://www.ihu.unisinos.br/noticias/514847-

unidades-de-policia-pacificadora-um a-nova-face-

da-repressao-policial-no-brasil> Acessado 15-10-12 

às 12 horas. 
9
  Patrícia de Oliveira da Silva, da Rede de 

Comunidades e Movimento Contra a  Violência. 

(Idem) 

 

PROBLEMA INTRÍNSECO, CÍRCULO 

VICIOSO 

A sociedade brasileira continua 

caracterizada pelas disparidades sociais 

e por uma grande massa pobre, isso faz 

com que haja um crescimento 

exacerbado da violência criminal. É um 

círculo vicioso: a insegurança criminal 

no Brasil é agravada porque a violência 

policial apoia-se numa concepção 

hierárquica da cidadania fundada em 

oposições culturais (selvagens x 

civilizados), isso leva muitos a pensar 

em que “marginais, trabalhadores e 

criminosos” se confundem em um 

mesmo grupo, e fá-los pensar ainda que 

a manutenção da ordem pública é o 

mesmo que manutenção da ordem de 

classes. Assim, criminaliza-se a pobreza. 

O pobre é visto como um criminoso em 

potencial. A regra é uma só: pobres 

morrem primeiro. E até o momento, na 

verdade, são os únicos.  

 Como as desigualdades 
sociais se acentuam e se tornam 
radicais, a pobreza tornou-se 
algo muito natural, fruto da 
acentuação da globalização e do 
modelo capitalista, ou seja, de 
fatores externos, como se não 
bastassem os internos, esses 
que adquirimos no decorrer do 
tempo. As elites políticas 
continuam se revezando no 
poder, agindo de acordo com 
seus interesses e focalizando a 
pobreza, por eles mesmo 
produzida, como uma “questão 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/514847-unidades-de-policia-pacificadora-um%20a-nova-face-da-repressao-policial-no-brasil
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/514847-unidades-de-policia-pacificadora-um%20a-nova-face-da-repressao-policial-no-brasil
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/514847-unidades-de-policia-pacificadora-um%20a-nova-face-da-repressao-policial-no-brasil
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social” enfrentando-as com 
políticas sociais nos grupos 
identificados como vulneráveis, 
quase sempre sob os holofotes 
da grande mídia, 
principalmente em épocas de 
eleição. (MORAIS, 2012) 

 

O mecanismo mais eficiente de 

controle social acaba por ser o controle 

dos mais pobres. O fato de os desviantes 

e prováveis delinquentes estarem 

dominados garante uma sensação de 

segurança na porção nobre da 

comunidade. A repressão tornou-se 

intensa e provocou uma aversão à 

pobreza. Vemos então que as prisões em 

nosso país mais se parecem com campos 

de concentração para pobres, do que 

com instituições de reabilitação ou 

punição. É preciso entender que o 

aumento de encarceramentos não 

exerce efeito sobre o nível de 

criminalidade. Não reduz o crime.  

     

 Os miseráveis sempre foram 

controlados pela força, e a luta deles na 

maioria das vezes é apresentada como a 

de delinquentes baderneiros que 

precisam ser repreendidos.  O problema 

é ainda maior porque a sociedade almeja 

o aumento do número de policiais, no 

entanto, não demonstra interesse por 

medidas assistencialistas e 

socioeducativas. Estão todos fissurados 

pela punição.    

Um dos grandes problemas que 
afetam a Justiça Criminal é 
precisamente a falta de 
assistência judiciária aos que 
não têm recursos para contratar 
advogados. Mesmo onde as 
chamadas defensorias públicas 
estão instaladas de forma mais 
ou menos satisfatória, réus são 
representados em juízo por 
defensores que (...) realizam 
uma defesa meramente formal, 
que evita a nulidade do 
processo, mas não é, de fato, 
substantiva. Além da omissão, a 
crise da Justiça Criminal se 
agrava pelo aumento 
sistemático da massa carcerária 
e pelo crescimento significativo, 
nos últimos anos, do número de 
presos provisórios, ainda não 
condenados, estimado pelo CNJ 
em 446,6 mil. (Folha de S.Paulo 
- Editoriais: Triste Justiça - 
02/08/2012)  

 

O mesmo editorial da Folha, 

mostra-nos que no Brasil aquilo que 

deveria ser uma exceção está se 

tornando uma regra: em 1995, o número 

de presos provisórios representava 

28,4% do sistema prisional do Brasil; 

hoje, representa 42,9%. Dessa forma,, o 

desenvolvimento brasileiro pode ser 

comparado com um ornitorrinco, como 

nos ensinou Francisco de Oliveira10. Com 

isso, demonstra-se que a especificidade 

brasileira está justamente na 

                                                 
10

 Francisco de Oliveira, Crítica à razão dualista/O 

ornitorrinco. São Paulo, Boitempo, 2003.. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0208200901.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0208200901.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0208200901.htm
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coexistência entre o arcaico e o 

moderno, numa sociedade que 

constantemente transforma a exceção 

em regra. Ou seja, Estado prefere manter 

o privilégio da minoria burguesa a 

produzir mudanças significativas às 

condições de vida da maioria pobre e 

disseminar direitos. Defende os 

interesses privados de uma minoria com 

excesso de violência, e não defende os 

interesses da maioria pobre.  

   

Ao contrário do que pensa o 
senso comum, há muita gente 
presa. Muita gente presa que já 
cumpriu pena e já deveria estar 
solta. Muita gente presa por 
crimes de menor perigo a 
convivência social – e que, 
portanto, não deveria estar 
presa. Muita gente presa por 
crimes não violentos 
convivendo com gente presa 
por crimes extremamente 
violentos. E todos presos em 
condições sub-humanas que 
levam os mais fracos e pacíficos 
a se submeterem ao poder dos 
mais fortes e mais violentos e, 
obviamente, a se tornarem 
violentos para sobreviverem. 
Evidentemente todos pobres. 
(SERRANO, 2012) 

 

Outro problema: querer incluir a 

população em um ciclo ininterrupto de 

consumismo. Pessoas pobres são 

incluídas pela via da imagem (mídia 

visual), mas excluídas da possibilidade 

de consumo, o que favorece o aumento 

da violência. Além de sofrerem com 

precárias condições de trabalho, 

desemprego, sofrem na luta constante e 

antagônica entre a vontade e a 

necessidade imposta pela sociedade 

capitalista (MASSARO, 2011). A 

violência se transforma em estratégia de 

sobrevivência para a classe dominada, 

ao mesmo tempo em que se constitui 

como instrumento de dominação pela 

classe dominante.    

      

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Navegando na página do 

Facebook Sociedade sem Prisões, é 

possível encontrar o seguinte 

pensamento que sintetiza muito bem o 

tema deste artigo: “Nada é mais fascista 

que o senso de justiça burguês. É mais 

conveniente criminalizar e eliminar os 

miseráveis a eliminar a miséria que os 

produz.”     

 Depois de sua involução, o ser 

humano apresenta-se com um egoísmo 

avassalador, estúpido, com foco no lucro 

e no consumismo desenfreado. Porém, 

ainda podemos sonhar com um mundo 

mais humano, mais amigo e menos 

torturador. Sonhar, criticar, cobrar, 

denunciar, lutar pelos direitos humanos. 

O que não significa apoiar ou proteger 

os bandidos, pelo contrário.  
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 Deve-se ter uma opinião 

embasada sobre esse tema que é reflexo 

das más relações com o nosso próximo e 

fruto de um sistema que só funciona se 

existir essa base, pobre e excluída, que 

suporte todo o peso da exploração à que 

está submetida. 
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