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RESUMO  

Política criminal no Brasil é um tema complexo, pois traz à discussão uma série de 

fatores, consistindo em discutir a forma como o Estado exerce seu poder, 

escolhendo determinadas classes sociais em detrimento de outras e, em regra, 

levando as classes escolhidas para o encarceramento. O presente artigo objetiva 

compreender porque o sistema de política criminal atua com tanto rigor na 

população jovem, pobre e negra, vindo a compor um quadro grave de violência, já 

que esses grupos são as maiores vítimas; que causas levam o Estado a focar neste 

grupo e que práticas do Estado estão postas como motivo central para a repressão 

citada? Apontamos como questões da pesquisa: que motivos levam os jovens, 

pobres e negros a aparecerem nos indicadores de violência? A utilização da polícia 

para a gestão da pobreza? Os movimentos que dão as diretrizes da política 

criminal? Como funciona o sistema punitivo/repressivo do Estado? Está a violência 

atrelada a uma falta de políticas públicas? Poderia o Estado lograr êxito ao 

elaborar planos para a segurança pública sem uma ampla discussão com a 

sociedade? Espera-se como contribuição da pesquisa, socializar as informações e 

trazer a público a realidade perversa da política criminal empregada no Brasil, no 

sentido de minimizar as consequências desse modelo atual.  
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INTRODUÇÃO 

 

Para começar uma análise 

mais detalhada, é preciso entender a 

sociedade na perspectiva do contrato 

social, pois segundo as concepções de 

Rousseau, o homem nasce bom e a 

sociedade o corrompe e neste 

contexto precisamos fazer uma 

análise profunda sobre o pensamento 

Rousseuniano. Penso que todo ser 

humano ao nascer, nasce com 

inúmeras limitações físicas e 

psicológicas, assim seria incapaz de 

ser bom ou mau. Se não por conta de 

sua essência, seria por conta de sua 

incapacidade natural de pensar e agir. 

É mais coerente acreditar que 

os problemas da violência estão 

diretamente ligados às desigualdades 

sociais, históricas em nosso país. Vale 

lembrar, que o Brasil foi colonizado 

para daqui serem tiradas todas as 

riquezas e enviadas para o 

colonizador. 

Neste período o objetivo não 

era desenvolver políticas públicas 

visando o bem estar social, assim, os 

reflexos chegaram aos nossos dias, 

onde temos um país rico, com um alto 

produto interno bruto (PIB) e baixos 

índices de desenvolvimento humano 

(IDH). 

Neste contexto fica evidente 

que a violência está atrelada a uma 

falta de políticas públicas que 

melhorem o índice de 

desenvolvimento humano, que aja 

nas zonas de exclusão e que alcance 

as minorias, os jovens, enfim, toda a 

sociedade. Para isso o Estado deveria 

investir em saúde, educação de 

qualidade e uma qualificação 

profissional que alcançasse a todos, 

permitindo que o cidadão buscasse 

uma ascensão social através de seu 

próprio esforço. 

Na sociedade atual, que segue 

o modelo capitalista, o cidadão vale o 

que consome, vamos imaginar aquele 

que vive em zona de exclusão e todo 

dia está à mercê da violência, pois são 

nesses locais que os criminosos se 

estabelecem para praticarem seus 

delitos e traficar drogas, que são 

geralmente consumidas por pessoas 

das classes média e alta. Esse cidadão 

será influenciado a ingressar no 

mundo do crime para buscar atingir 

os padrões ditados pela mídia, na 

tentativa de alcançar uma melhor 
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condição social. Esse mesmo cidadão 

acabará se tornando o “cliente” do 

aparato policial do Estado, tendo 

como destino o encarceramento, já 

que o modelo atual de segurança 

pública usa a polícia para fazer a 

gestão da pobreza.  

Assim, fica evidente que a 

família, a escola e a comunidade onde 

vivem, são meios fundamentais para 

se definir a essência da personalidade 

humana. Neste sentido, devemos 

resgatar os ensinamentos de Foucault 

(1987) que afirma: “Devemos ainda, 

nos admirar que a prisão se pareça 

com as fábricas, com as escolas, com 

os quartéis, com os hospitais, e todos 

se pareçam com as prisões?” 

(FOUCAULT, 1987. p. 187). 

Foucault trazendo à discussão 

as formas de controle social, ensina 

ainda: 

Na oficina, na escola, no 

exército funciona como 

repressora toda uma 

micropenalidade do tempo 

(atrasos, ausência, 

interrupções das tarefas), da 

atividade (desatenção, 

negligência, falta de zelo), da 

maneira de ser (grosseria, 

desobediência), dos discursos 

(tagarelice, insolência), do 

corpo (atitudes “incorretas”, 

gestos não conformes, 

sujeira), da sexualidade 

(imodéstia, indecência). 

(Ibidem. p. 149) 

Percebemos a utilização de 

uma política criminal para a 

manutenção do contrato social, 

utilizando ações de polícia para a 

seleção de condutas e de pessoas. É 

importante destacar que antes 

mesmo da utilização da polícia, o 

Estado já se utiliza dos seus 

instrumentos de controle (escola, 

fábricas, quartéis e hospitais) 

descritos por Foucault, iniciando este 

controle que culmina com o aparato 

policial selecionando determinadas 

classes sociais.   

Trazemos como aportes 

teóricos para estudos Beccaria, 

(2004); Bianchini, (2012); Carvalho, 

(2006); Foucault, (1987); França, 

(2012); Gomes, (2012); Queiroz, 

(2005); Valdéz, (2005); Wacquant, 

(2001), entre outros.  

 

DIREITOS E VALORES 

FUNDAMENTAIS  

 

Em que pese reconhecer a 

existência de posicionamentos que 
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distinguem valores fundamentais e 

princípios gerais do direito, Florez-

Valdes (2005) identifica ambas as 

expressões como sinônimas e utiliza-

as indistintamente. Para o autor, 

princípios são os valores superiores 

(meta, fim) e o ponto de partida de 

onde se origina o ordenamento 

jurídico. Princípios gerais do direito 

são as ideias fundamentais em que ele 

se baseia. No passado, com 

posicionamentos positivistas, 

chegava-se a defender que os 

princípios gerais do direito eram 

fontes subsidiárias do ordenamento 

jurídico e, por isso, entendia-se que 

havia razão na diferenciação, mas 

atualmente ela não permanece. A tese 

intermediária entre o jus naturalismo 

e o positivismo em que os princípios, 

ainda que nem sempre apresentem 

estrutura de normas jurídicas, ao 

mesmo tempo em que identificam os 

valores fundamentais nos quais a 

legislação deve fundar-se e aos quais 

deve obedecer, servem como 

instrumento e diretriz para a 

interpretação e orientação nos casos 

duvidosos. 

Ao determinar os princípios 

gerais do direito busca-se localizar as 

idéias fundamentais e informadoras 

da organização jurídica, e nessa 

acepção, a noção de valor e princípio 

se confunde. Assim, os valores 

superiores buscados (ou princípios 

gerais do direito) são: a liberdade, a 

igualdade, a justiça e a dignidade da 

pessoa humana. Dentre estes, a 

dignidade da pessoa humana ocupa 

posição principal, sendo que os 

demais são decorrências desse 

reconhecimento. A dignidade da 

pessoa humana não é mera 

consequência ou reflexo do 

ordenamento jurídico, ao contrário, 

tem uma existência prévia a ele. 

Florez-Valdez (2005) omitiu o 

pluralismo político como valor 

fundamental por entender que este se 

trata de uma derivação da liberdade. 

Aliás, acrescentamos que todos os 

demais princípios do direito são, 

igualmente, derivações de um destes 

e, sempre, remotamente da dignidade 

da pessoa humana. 

No direito não existem valores 

absolutos. Assim, mesmo os direitos 

fundamentais devem ceder para não 

atingir outros igualmente 

assegurados. Por conseguinte, em 

determinadas situações, a liberdade 
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de uns deve ser restringida para que 

não afete a dos demais. Por sua vez, 

em certos casos, pessoas desiguais 

devem ser tratadas desigualmente 

para garantir o equilíbrio jurídico. 

 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 

HUMANA 

 

Imanuel Kant já considerava o 

homem como um fim em si mesmo. 

Portanto, o direito e o Estado é que 

devem ser organizados em função do 

indivíduo e não o contrário. Isso 

porque o ser humano é dotado de 

racionalidade e os seres cuja 

existência depende não em verdade 

da nossa vontade, mas da natureza, 

têm, contudo, se são seres irracionais, 

apenas um valor relativo como meio e 

por isso se chamam coisas, ao passo 

que os seres racionais, se chamam 

pessoas, porque sua natureza os 

distingue já como fins em si mesmo, 

quer dizer, como algo que não pode 

ser empregado como simples meio e 

que, por conseguinte, limita nessa 

medida todo o arbítrio (e é um objeto 

de respeito). 

Queiroz (2005) traz os 

ensinamentos de Kant, sobre o 

princípio da dignidade humana: 

Dignidade [...] como "princípio 

da dignidade humana", 

entende-se a exigência 

enunciada por Kant como 

segunda fórmula do imperativo 

categórico: "Age de tal forma 

que trates a humanidade, tanto 

na tua pessoa como na pessoa 

de qualquer outro, sempre 

também como um fim e nunca 

unicamente como um meio". 

Esse imperativo estabelece que 

todo homem, aliás, todo ser 

racional, como fim em si 

mesmo, possui um valor não 

relativo (como é, por exemplo, 

um preço), mas intrínseco, ou 

seja, a dignidade [...] (QUEIROZ, 

2005, p.3). 

 

Assim, a dignidade é uma 

qualidade intrínseca e indissociável 

de todo e qualquer ser humano e 

certo de que a destruição de um 

implicaria a destruição do outro, é 

que o respeito e a proteção da 

dignidade da pessoa (de cada uma e 

de todas as pessoas) constituem-se 

(ou, ao menos, assim deveriam) em 

meta permanente da humanidade e 

do Estado de Direito. 

O princípio da dignidade da 

pessoa humana é difícil de ser 

definido, pois seu conteúdo é vago e 
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aberto, reclamando uma constante 

concretização. Embora todos tenham 

uma ideia implícita do que seja 

considerado digno para uma pessoa, 

ainda assim, persiste a dificuldade em 

explicitar tal noção. Ana Paula de 

Barcelos desenvolve uma teoria que 

compreende o estabelecimento do 

consenso mínimo contido no 

conteúdo desse princípio. Com efeito, 

o mínimo existencial compreende 

quatro elementos, três materiais e um 

instrumental, a saber: a educação 

fundamental, a saúde básica, a 

assistência aos desamparados e o 

acesso à justiça. 

O efeito pretendido pelo 

princípio da dignidade da pessoa 

humana é o de que as pessoas possam 

ter uma vida digna. Embora essa 

concepção seja indeterminada, de 

certo ponto de vista, variando em 

função de opiniões políticas, 

filosóficas ou religiosas, há também 

um conteúdo básico, sem o qual se 

poderá afirmar que o princípio foi 

violado. 

A dignidade da pessoa humana 

deve ser considerada ofendida 

sempre que o homem for rebaixado à 

condição de objeto, tratado como uma 

coisa, sendo desconsiderado como 

sujeito de direitos. É importante 

lembrar interessante julgado da Corte 

francesa, em que o prefeito de uma 

cidade do interior da França impediu 

um espetáculo de uma casa noturna 

em que um anão era arremessado 

sobre os espectadores. O anão, 

inconformado, pleiteou na Justiça seu 

suposto direito de continuar com o 

show, já que concordava com aquela 

situação, pois era seu meio de 

subsistência e recebia remuneração 

para aquilo. O Tribunal 

Administrativo negou o pedido do 

anão, por considerar que a dignidade 

é irrenunciável e inalienável. É fato 

que, onde não houver respeito pela 

vida, integridade física e moral do ser 

humano, e onde condições mínimas 

para a subsistência não forem 

garantidas, a dignidade da pessoa 

humana não estará sendo obedecida. 

Em alguns países, como na França, 

por exemplo, o princípio da dignidade 

da pessoa humana encontra-se 

implícito no ordenamento jurídico e 

garantido devido a uma construção 

jurisprudencial. Em outros, como no 

Brasil, é expressamente consagrado, 

pois está previsto na Constituição 

Federal, logo no art. 1º, inciso III: 
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Art. 1º A República Federativa 

do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem 

como fundamentos: 
[...] III - a dignidade da pessoa 

humana (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988, p.5)  

 

A respeito a Constituição 

brasileira de 1988 determina que 

constituam fundamentos de nosso 

Estado Democrático de Direito, a 

soberania, a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político. De todos, destaca-

se, como já foi dito, a dignidade da 

pessoa, sendo os demais, decorrência 

deste. Aliás, o próprio direito e o 

ordenamento jurídico só têm sentido 

se for para garantir tal dignidade. 

Na constituição brasileira, os 

direitos fundamentais estão 

consagrados não somente nos 

diversos incisos do art. 5º, mas 

também espalhados por todo o 

restante do texto. Embora a dignidade 

da pessoa humana seja, de fato, o 

princípio fundamental da ordem 

jurídica, vetor da interpretação em 

geral e da ponderação normativa em 

particular, não se pode ignorar os 

demais princípios e normas 

constitucionais. 

Assim sendo, nem mesmo o 

princípio da dignidade da pessoa 

humana é absoluto; até mesmo pela 

unicidade do ordenamento jurídico e 

pela concordância prática, em certos 

casos, ele acaba cedendo em prol de 

outros para que, ao final, a própria 

dignidade do ser humano seja, de 

fato, obedecida. 

 

O POPULISMO PENAL  

 

O populismo penal está 

ganhando força a cada dia, segundo 

Luiz Flávio Gomes, há uma ideia 

equivocada de que todos os males da 

insegurança pública poderiam ser 

resolvidos facilmente com leis 

punitivistas e exemplares.  

Em relação ao populismo 

penal, ensina Gomes (2013): 

ação, o Estado se socorre 

no direito penal, como se 

este fosse a primeira e 

única solução, deixando de 

resolver os conflitos, não 

incorporando políticas de 

educação, saúde, habitação 
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e trabalho. Neste contexto, 

o direito penal deixa de 

ser a ultima ratio e passa 
No campo penal a expressão 

“populismo”, vem sendo 

utilizado para designar uma 

específica forma de exercício do 

poder punitivo, caracterizada 

pela instrumentalização ou 

exploração do senso comum, da 

vulgaridade e da vontade 

popular. Populismo penal, 

portanto, não pode se equiparar 

simplesmente ao punitivismo, 

sim, é sinônimo de 

hiperpunitivismo, de uma 

“economia penal excessiva” ou 

grotesca desnecessária, abusiva, 

que escamoteia a vontade 

popular, passando-lhe a ilusão 

de solução de um problema 

extremamente complexo 

(GOMES, 2013, p. 29). 

Afirma ainda, que há um 

grande equívoco (da população, da 

mídia e do legislador) ao imaginar 

que leis penais mais rigorosas 

solucionariam o problema da 

criminalidade, da violência e da 

insegurança pública. A persistência 

nesse caminho errado vem gerando 

consequências drásticas para nosso 

país, com o aumento expressivo das 

taxas de mortes por homicídio.   

Luiz Flávio Gomes no ensina, 

que estamos diante do fenômeno 

chamado populismo penal, que só 

tem o propósito de enganar a 

(incrivelmente crente) população 

brasileira que, induzida pelo 

populismo midiático, continua vendo 

no rigorismo penal a “solução” para o 

problema da criminalidade, da 

violência e da insegurança pública. 

Nós aprendemos desde os 

primeiros ensinamentos do curso de 

direito, que a pena não pode passar 

da pessoa do transgressor, que a 

sanção aplicada pela norma ao injusto 

penal, está relacionada à atitude do 

agente e não à pessoa do agente. 

A sociedade sofre influência da 

mídia que retrata diuturnamente as 

mazelas da sociedade com riqueza de 

detalhes, chegando ao requinte da 

crueldade, ao mostrar a violência 

gratuita e ainda, ao denunciar, julgar 

e condenar o pseudo-culpado, agindo  

como um tribunal de exceção. 

 Assim, ensina Beccaria 

(2004): 

Enquanto o texto das leis não 

for um livro familiar, uma 

espécie de catecismo, enquanto 

forem escritas numa língua 

morta e ignorada do povo, e 

enquanto forem solenemente 

conservadas como misteriosos 

oráculos, o cidadão, que não 

puder julgar por si mesmo as 

conseqüências que devem ter os 

seus próprios atos sobre a sua 

liberdade e sobre os seus bens, 
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ficará na dependência de um 

pequeno número de homens 

depositários e intérpretes das 

leis (BECCARIA, 2004, p. 13). 

Essa sociedade refém faz ecoar 

sua voz, exigindo do poder público 

ação punitiva, de castigo e expiação 

para o agente. Ato este condenado 

por Beccaria, que foi o primeiro a 

levantar sua voz contra a tradição 

jurídica e a legislação penal de seu 

tempo, denunciando os julgamentos 

secretos, as torturas empregadas 

como meio de se obter a prova do 

crime, a prática de confiscar bens do 

condenado, quando em 1764 

publicou sua obra intitulada “Dos 

Delitos e das Penas”.      

Nesta onda, aparecem muitos 

políticos que se juntam à fragilidade 

da sociedade, que está a mercê das 

informações midiáticas que visam 

lucro e fazem da violência um 

produto de mercado sem 

compromisso com a informação. 

Aproveitam-se e fazem elis 

“populares”, aumentando o número 

de medidas repressivas e severas, 

como o exemplo da lei dos crimes 

hediondos, que feriu garantias 

constitucionais, até que o Supremo 

Tribunal Federal agisse na defesa dos 

direitos constitucionais.  

  

A POLÍTICA CRIMINAL COM 

ENFOQUE NO DIREITO PENAL 

 

A expressão política criminal é 

atribuída ao professor alemão 

Feuerbach, como o primeiro a utilizá-

la e a definia como um conjunto de 

procedimentos pelos quais o Estado 

reagiria contra o crime.    

 O problema da violência não é 

um simples problema de segurança 

pública, passa obrigatoriamente por 

uma política de governo para agir em 

uma ampla frente, disponibilizando a 

sociedade, educação, emprego, lazer, 

saúde, habitação, saneamento básico, 

meio ambiente, economia e 

transportes. Ainda, atuando na 

ocupação das áreas de exclusão, 

amparando pessoas que estão em 

risco iminente, a mercê do conflito 

social. 

Observamos ainda, que o 

Estado utiliza um modelo que se 

esgotou, lançando mão do aparato de 

segurança pública como única arma 
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contra as mazelas que causam 

conflitos na sociedade, como se estas 

fossem meros problemas de polícia. 

Nesta linha de a ser a primeira 

solução para os conflitos da 

sociedade.  

A política criminal com 

enfoque no direito penal, criminaliza 

condutas a cada evento que surge, 

deixando o direito penal à deriva e 

elevando o caráter punitivo das 

penas. Desta forma, aumentam as 

taxas de encarceramento, não há 

redução do crime, produzindo ainda 

um alto custo social com baixo 

impacto na redução da violência.  

O Estado desde os tempos 

remotos já castigava o cidadão, 

muitas vezes com mais selvageria do 

que o crime praticado. Disse Beccaria 

(1764, p.13), "o assassinato que nos é 

apresentado como crime horrível, 

vemo-lo sendo cometido friamente, 

sem remorso". 

Michel Foucault faz uma 

reflexão, em sua obra "Vigiar e Punir", 

ao afirmar que a prisão é uma fábrica 

de delinquentes, apontando para 

duas direções: o fato da prisão não 

ser efetivamente corretora, já que a 

técnica penitenciária permaneceria 

em estado rudimentar e pelo fato de 

que ao ser corretiva a prisão perderia 

a força de punição. Traz ainda, uma 

reflexão sobre o duplo erro 

econômico da prisão: diretamente 

pelo custo intrínseco de sua 

organização e indiretamente pelo 

custo da delinquência que ela não 

reprime.     

  Na atualidade, apesar da 

evolução da sociedade e do fim do 

suplício e do castigo, a essência 

continua a mesma, pois percebemos 

que o sentimento de vingança ainda 

impera. Discute-se pena de morte, o 

ofensor é denunciado, julgado e 

condenado pela mídia, tendo como 

júri uma plateia, que sentados 

confortavelmente no sofá da sala, 

emitem seus veredictos, como se 

estivéssemos vivendo um tribunal de 

exceção. As autoridades são 

influenciadas, pelos mais diversos 

motivos e ratificam o que a sociedade 

absorveu, criminalizando condutas e 

contaminando a sociedade com leis 

que retratam o espírito vingativo 

típico das sociedades absolutistas. O 

Estado aplica a política criminal com 

ênfase na máxima: prender, julgar e 
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punir, como se mais punição fosse a 

solução para os problemas de 

conflitos na sociedade.  

Deveria, em primeiro plano, 

enfrentar a origem dos problemas, 

investindo em educação, saúde, lazer, 

enfim, ocupando as áreas de exclusão 

com projetos e ações que 

contemplassem a todos.  

A Constituição Federal em 

vigor traz como princípio máximo a 

dignidade humana, desta forma todos 

os esforços do Estado deveriam 

convergir para que toda a população 

vivesse com dignidade, tendo seus 

direitos constitucionais respeitados.  

Apesar das garantias 

constitucionais, França (2012) nos 

traz as seguintes anotações: 

Em entrevista concedida no dia 

2 de março de 2010 [...], o 

Secretário de Segurança Pública 

do Estado do Paraná [..], ao ser 

perguntado sobre o alto índice 

de mortes na região de Curitiba, 

Delazari respondeu que: “com o 

consumo exagerado de crack, 

está ocorrendo um 

enfrentamento muito maior do 

que no passado dos traficantes 

em relação à polícia. 

Normalmente, eles levam 

desvantagem e acabam 

morrendo no confronto com a 

polícia. Esse corpo é 

encaminhado para o IML. Isso 

não foi um homicídio; isso é 

uma atitude da polícia que agiu 

em legítima defesa, defendendo 

inclusive a sua própria vida 

(FRANÇA, 2012, p. 20).    

Fica evidente a defesa da 

desvalorização de algumas vidas, que 

são geralmente aquelas selecionadas 

pelos Órgãos de controle do Estado. 

Assim, o Estado não trabalha com 

políticas públicas para a redução da 

violência, utiliza-se do aparato 

policial e declara a existência de uma 

parcela da população “matável”.  

Nesta mesma perspectiva, 

Hamilton Bueno de Carvalho (2006), 

demonstra que a classe sujeita a uma 

seleção mais rigorosa dos 

instrumentos de controle do Estado, 

recebem tratamento diferenciado, 

num claro desrespeito às normas 

constitucionais vigentes, ao citar o 

caso de G. K. F., condenada às penas 

de um ano e três meses de reclusão e 

a dez dias-multa pela subtração de 

um rádio AM/FM avaliado em 20,00 e 

gêneros alimentícios avaliados em 

8,31.  

Assim, a Apelação teve como 

relator o Desembargador Hamilton 

Bueno de Carvalho, que decidiu: 
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O valor da coisa? Insignificante 

mesmo para pessoas de pouca 

posse – R$ 28,31. E era um 

rádio (R$ 20,00) e gêneros 

alimentícios (R$ 8,31) – erva, 

bananas, arroz, sendo que o 

rádio foi recuperado. Prejuízo? 

R$ 8,31!!! [...] O fato é de todo 

irrelevante ao direito penal ante 

a insignificância do valor da 

coisa subtraída. O direito penal 

(e seu consequente produto – 

presídio) é por demais cruel 

(subsidiário – última “ratio”) 

para alcançar condutas cujo 

continente envolva 

perigosidade nenhuma e 

valores desprezíveis à 

consciência coletiva 

(CARVALHO, 2006, p. 49). 

Para resolver os conflitos da 

sociedade o Estado não aplica 

políticas públicas, mas dá ênfase nas 

ações policiais, tendo como proteção 

leis penais que a cada dia 

criminalizam mais condutas, em 

especial aquelas da modalidade 

culposa, onde o agente poderia 

infringir a lei não por praticar um ato 

proibido, mas por agir por ação ou 

omissão na modalidade culposa, já 

que a sociedade moderna troca 

liberdade por segurança.  

No desenho da sociedade do 

século XXI está mais fácil de punir 

porque está mais difícil cumprir a 

norma que manda cuidar do outro do 

que obedecer a norma proibitiva. 

 Os Estados Unidos ao passar de 

Estado-Providência para Estado-

Penitência, opta claramente pela 

criminalização da miséria e o 

encarceramento maciço como 

complemento da generalização da 

insegurança salarial e social.  

Na obra “As prisões da 

miséria", ensina Loic Wacquant 

(2001; 80), "A atrofia deliberada do 

Estado social corresponde à 

hipertrofia despótica do Estado 

penal". 

Os Estados Unidos ampliaram 

uma rede de proteção aos pobres, 

dirigindo a estes uma série de 

benefícios. Com o passar do tempo o 

sistema de proteção começou a se 

esgotar e a solução encontrada pelo 

governo foi a de burocratizar o 

processo, dificultando o acesso. Desta 

forma uma grande parcela da 

população pobre não conseguiu 

usufruir dos benefícios. As pessoas 

excluídas ficaram marginalizadas, se 

aglomeraram em "guetos" e 

começaram a praticar infrações, como 

roubos ou furtos. Transformaram-se 

em "clientes" da polícia, tendo como 

destino os presídios. O governo 

resolveu agir, terceirizando os 
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presídios e usando a população 

carcerária para trabalharem para 

empresas privadas, tornando-os 

"rentáveis" e transformando a prisão 

em complexo carcerário-industrial.  

Loic Wacquant afirma ainda: 

A penalidade neoliberal 

apresenta o seguinte paradoxo: 

pretende remediar com um 

mais estado policial e 

penitenciário o menos estado 

econômico e social que é a 

própria causa da escalada 

generalizada da insegurança 

objetiva e subjetiva em todos os 

países, tanto do primeiro como 

do segundo mundo 

(WACQUANT, 2001, p. 7). 

As lições apresentadas 

retratam os Estados unidos de vinte 

anos atrás, não precisamos ser muito 

espertos para entender que o modelo 

de Estado social já foi implantado no 

Brasil e que o Estado penal será o 

adotado no nosso país. Que esse 

modelo seguirá os mesmos caminhos, 

encontrando soluções para o 

problema através da política criminal 

e que os "clientes" neste processo 

serão as pessoas que vivem nas áreas 

de exclusão social, demonstrando 

assim, que no sistema burocrático 

tradicional de segurança pública as 

ações estão direcionadas para os 

pobres, reforçando mais uma vez os 

ensinamentos de Michel Foucault 

(1987; 229), "A lei é feita para alguns 

e se aplica a outros". 

O Brasil importou modelos 

como o “Tolerância zero” aplicado em 

Nova York, só que esse modelo foi 

importado só em parte, faltou a 

aplicação do sistema online de 

informações criminais e dos projetos 

sociais que acompanham a aplicação 

do modelo “tolerância zero”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A política criminal praticada 

no país tem uma clara intenção de 

selecionar pessoas e condutas, onde 

essa seleção inicia-se pelos 

instrumentos de controle do Estado 

como, a escola, a igreja e a família. 

Aqueles que “escapam’ dessa fase 

inicial de controle recebem a 

repressão do sistema policial, que os 

seleciona e os conduz ao sistema 

judiciário que, em regra, os leva ao 

encarceramento, fechando um ciclo 

que não se rompe, que se legitima a 

cada dia, através da criminalização 
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das condutas, chamado por Gomes 

(2013) de populismo penal midiático.  

Assim, fica demonstrado que a 

política criminal atua com mais rigor, 

selecionando jovens, pobre, negros, 

levados pelo apelo midiático, que 

retrata diuturnamente as mazelas da 

sociedade, em detrimento de crimes 

praticados pela classe social mais 

próxima do poder.  

Desta forma, o Estado só terá 

êxito se elaborar um plano voltado 

para políticas públicas inclusivas, com 

uma mudança concreta de diretrizes, 

abandonando a utilização da polícia 

para controlar pessoas e condutas. 

Finalmente, resta 

demonstrada a realidade perversa da 

política criminal empregada no Brasil, 

onde, apesar da proteção 

constitucional, evidenciamos que as 

ações Institucionais, atuam em 

sentido contrário, sendo ainda 

necessário uma exigência da 

sociedade para alcançar plenamente 

os direitos conquistados no mundo 

jurídico, em especial, os previstos na 

Constituição Federal de 1988.  
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