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RESUMO 

O presente trabalho tem como objeto o processo de criminalização de 

adolescentes pobres, negros e moradores da periferia no âmbito do sistema 

penal catarinense, incluindo a Polícia, o Judiciário e o Sistema 

Socioeducativo. Sustenta a tese de que o “menor infrator” é um efeito da 

ação do sistema penal e das instituições de controle social na área da 

infância e da juventude, sendo produzido através de um processo de 

criminalização que atinge, principalmente, adolescentes pobres, negros e 

moradores da periferia. Tem por objetivo geral analisar o processo de 

criminalização juvenil no âmbito do sistema penal catarinense, buscando 

compreender a dinâmica de produção/reprodução de “menores infratores” 

como parte do sistema de dominação capitalista, de caráter 

simultaneamente classista e racista. Para tanto, faz análise documental de 

processos de apuração de ato infracional e de execução de medida 

socioeducativa, com pesquisa empírica realizada nos Juizados da Infância 

e da Juventude da Capital, de Chapecó e de Joinville. Na primeira etapa 

da criminalização juvenil, mostra como a Polícia constrói a figura do 

“menor suspeito”, a partir de estereótipos e preconceitos sociais e raciais, 

passando a vigiá-lo e persegui-lo até lograr sua apreensão. Na etapa 

judicial, evidencia como o Judiciário processa, julga e condena o 

adolescente criminalizado, começando pelo mecanismo da confissão até 

o aparecimento do “menor perigoso” representado pelos antecedentes 

infracionais. Na estratégia de guerra às drogas, indica que a 

criminalização se intensifica ao rotular o adolescente de “traficante”, 

fazendo dele um novo “inimigo público” cada vez mais na mira do sistema 

penal. Na última etapa da criminalização juvenil, aborda a passagem do 

adolescente criminalizado pelo Sistema Socioeducativo, onde ele tem de 

enfrentar condições desumanas para cumprir sua medida socioeducativa 

ou sociodisciplinar, sendo submetido a um plano de atendimento 

geralmente frustrado em sua expectativa de docilização. Observa que, por 

trás do fracasso na correção do “socioeducando”, revela-se o sucesso na 

consolidação do rótulo de “menor infrator”. Enfim, conclui que o 

adolescente criminalizado, para ser transformado em “menor infrator”, 

percorre todo o caminho da criminalização juvenil, enquanto objeto de 

controle da Polícia, do Judiciário e do Sistema Socioeducativo. 

Palavras-chave: Capitalismo Dependente. Racismo. Sistema Penal. 

Criminalização Juvenil.  

  



 

  



ABSTRACT 

The present work has as object the process of criminalization of poor 

teenagers, blacks and residents at the periphery in the context of the 

criminal justice system catarinense, including the Police, the Judiciary and 

the Socio Educational System. Defend the thesis that the "underage 

infractor" is an action effect of the criminal justice system and the 

institutions of social control in the area of childhood and teens, being 

produced through a process of criminalization that affects mainly of poor 

teenagers, blacks and residents at the periphery. The general goal is to 

analyze the process of juvenile criminalization in the context of the 

criminal justice system catarinense, seeking to understand the dynamics 

of production/reproduction of "underages infractors" as part of the system 

capitalist domination, with character simultaneously classist and racist. 

For this, makes documentary analysis of infraction act investigation 

processes and execution of social educative measure, with empirical 

research realized in the Juvenile Courts of the Capital, Chapecó and 

Joinville. In the first step of juvenile criminalization, shows how the 

Police builds the figure of the "underage suspect", from stereotypes and 

prejudices social and racial, going to watch it and pursue until to attach 

him. In the judicial step, evidence how the Judiciary processes, judges and 

condemns the criminalized teenager, starting by the mechanism of 

confession until the appearance of the "underage dangerous" represented 

by the background infractions. In the strategy of war on drugs, indicates 

that the criminalization intensifies the labeling the teenager of "trafficker", 

making him a new "public enemy" increasingly in the crosshairs of the 

criminal justice system. In the last step of the juvenile criminalization, 

approach the passage of the criminalized teenager by the Socio 

Educational System, where he has to face inhumane conditions for fulfill 

it social educative measure or social discipline, being subjected to a work 

plan usually frustrated in their expectation to become docile. Notes that, 

behind the failure in the correction of “social educating", reveals the 

success in the label consolidation of "underage infractor". Finally, this 

work concludes that the criminalized teenager, for be transformed into a 

"underage infractor", runs all the way to the juvenile criminalization, as 

an control object of the Police, the Judiciary and the Socio Educational 

System. 

Keywords: Dependent Capitalism. Racism. Criminal Justice System. 

Juvenile Criminalization. 
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INTRODUÇÃO 

 1º de maio de 2014: o adolescente M. R., 15 anos, pardo, morador 

do Bairro Quedas do Palmital em Chapecó/SC, é apreendido pela 

Polícia Militar, junto com outro adolescente de 16 anos, em 

flagrante, por terem praticado a conduta tipificada como roubo 

majorado; 

 1º de maio de 2014: a juíza substituta, em regime de plantão, 

determina a internação provisória do adolescente, pelo período de 

45 dias; 

 02 de maio de 2014: o adolescente dá entrada no Centro de 

Atendimento Socioeducativo Provisório (CASEP) de Chapecó; 

 12 de junho de 2014: o juiz de direito julga procedente a 

representação do Ministério Público, para aplicar ao adolescente a 

medida socioeducativa de internação; 

 18 de junho de 2014: o adolescente é transferido do CASEP de 

Chapecó para o CASEP de São José do Cedro; 

 05 de novembro de 2014: após analisar relatório da equipe técnica 

do CASEP, o magistrado determina a manutenção da medida de 

internação por mais três meses; 

 15 de janeiro de 2015: o juiz de direito, reavaliando a medida com 

base em novo relatório técnico, determina a progressão para 

liberdade assistida, pelo período de seis meses; 

 17 de janeiro de 2015: o adolescente é liberado do CASEP de São 

José do Cedro; 

 20 de janeiro de 2015: o adolescente, já com 16 anos, é assassinado 

a golpes de faca no bairro onde morava. 

Nessa breve ou abreviada história, nessa cronologia que vai da 

criminalização ao genocídio, encontra-se perfeitamente simbolizada a 

vida e a morte dramáticas do adolescente pobre, negro e morador da 

periferia, na exata medida em que ele é transformado em “menor infrator”. 

É este adolescente que está cada vez mais na mira do sistema penal. Toda 

vez que se fala em reduzir a maioridade penal, é pensando nele, é para ele, 

é contra ele. 

O objeto da presente tese é, precisamente, o processo de 

criminalização de adolescentes pobres, negros e moradores da periferia no 
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âmbito do sistema penal catarinense, incluindo a Polícia, o Judiciário e o 

Sistema Socioeducativo. A ideia é investigar um processo de produção 

específico, que transforma determinados adolescentes, pertencentes a uma 

determinada classe social e a uma determinada raça, em “menores 

infratores”.  

Como indica a definição do objeto, a perspectiva teórica escolhida 

é a da criminologia crítica, seguindo-se o deslocamento do objeto 

criminológico das causas da criminalidade para o processo de 

criminalização, ou seja, do paradigma etiológico ao paradigma da reação 

social. Assim, a chamada criminalidade juvenil não seria uma realidade 

ontológica preexistente, sendo antes construída pelos órgãos de controle 

social da infância e da juventude.  

Nesse sentido, a tese central aqui defendida é a seguinte: o “menor 

infrator” é um efeito da ação do sistema penal e das instituições de 

controle social na área da infância e da juventude, sendo produzido através 

de um processo de criminalização que atinge, principalmente, 

adolescentes pobres, negros e moradores da periferia. Se esta tese for 

procedente, o “menor infrator” seria um efeito ou um produto e não uma 

causa; não fosse assim, ele sequer existiria e talvez nem exista. 

A investigação é conduzida levando em conta as categorias 

fundamentais do método dialético (totalidade, práxis, historicidade, 

mediação, etc.), de modo a apreender a realidade na sua concretude. 

Contudo, trata-se de um marxismo aberto e não ortodoxo, que dialoga com 

diversos autores no campo da criminologia crítica, alguns deles não 

marxistas. Mais ainda, um marxismo que constrói uma interface decisiva 

com as análises de Michel Foucault, interface sem a qual, aliás, não seria 

possível dar conta da complexidade deste estudo. Por mais estranho que 

pareça, seria uma espécie de marxismo foucaultiano1. 

No tocante à metodologia da pesquisa, realiza-se análise 

documental de processos judiciais, incluindo autos de apuração de ato 

infracional e autos de execução de medida socioeducativa. Nesses 

                                                 
1 Compartilhando o entendimento de Alessandro Baratta (2011, p. 200): 

“Pensamos, em particular, que o emprego de instrumentos conceptuais e de 

hipóteses teóricas que tenham sua fonte clássica na obra de Marx possa ser de 

grande importância, e isto na medida – parece supérfluo lembrá-lo – em que tal 

emprego seja feito livre de toda forma de dogmatismo, ou seja, considerando o 

marxismo como um edifício teórico aberto, que, como qualquer outro, pode e 

deve ser continuamente controlado mediante a experiência e o confronto, crítico 

mas sem preconceitos, com os argumentos e os resultados provenientes de 

enfoques teóricos diversos”. 
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processos, encontram-se depoimentos, perícias, laudos sociais e 

psicológicos, manifestações de defesa e acusação, decisões e sentenças, 

planos e relatórios de atendimento, etc., o que permite visualizar as 

intervenções sucessivas não apenas do Judiciário, mas também da Polícia 

e do Sistema Socioeducativo. 

A pesquisa empírica foi realizada nas Varas da Infância e da 

Juventude de três Comarcas diferentes do estado de Santa Catarina, quais 

sejam, Capital, Chapecó e Joinville, sendo formalmente autorizada pelos 

respectivos juízes. Foram selecionados processos concluídos e arquivados 

entre os meses de janeiro e dezembro de 2015, os quais tiveram início 

após a entrada em vigor da Lei do SINASE e foram encerrados num ano 

de intenso debate sobre a redução da maioridade penal, inclusive com 

votação de proposta na Câmara dos Deputados. 

Ao todo, verificou-se a existência de 1.550 processos arquivados 

em 2015 nos três Juizados da Infância e da Juventude, assim distribuídos: 

339 na Capital, 281 em Chapecó e 930 em Joinville. Desse total, 

selecionou-se uma amostra de 40 processos, sendo 20 de apuração e 20 de 

execução, o que equivale a 2,6% do universo da pesquisa. Parece pouco, 

mas são cerca de dez mil páginas processuais! 

A seleção da amostragem atendeu aos seguintes critérios:  

a) Processos de adolescentes que cumpriram a medida de 

internação, ainda que tenham progredido para semiliberdade 

ou medida em meio aberto; essa escolha se justifica pelo fato 

de a internação ser a medida extrema, que deve (ou deveria) 

ser adotada nas condutas consideradas graves; 

b) Processos de adolescentes que tenham praticado, 

preferencialmente, condutas tipificadas como furto, roubo e 

tráfico de entorpecentes; segundo as pesquisas consultadas, a 

maioria dos adolescentes internados no Brasil teria praticado 

tais condutas, o que justifica a utilização desse critério; 

c) Processos que estejam melhor instruídos, ou seja, que 

contenham maior nível de informações sobre os adolescentes, 

o que pode ser medido pela existência de laudos sociais e 

psicológicos, planos e relatórios de atendimento, depoimentos 

dos pais ou familiares, dentre outros documentos. 

O objetivo geral deste estudo é analisar o processo de 

criminalização juvenil no âmbito do sistema penal catarinense, buscando 

compreender a dinâmica de produção/reprodução de “menores infratores” 

como parte do sistema de dominação capitalista, de caráter 

simultaneamente classista e racista. 
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Para tanto, elencou-se como objetivos específicos: 

1) Analisar a criminalização da questão social no Brasil, tendo 

em vista as particularidades do capitalismo dependente e da 

formação brasileira, com ênfase na construção histórica do 

racismo; 

2) Apreender criticamente as principais abordagens sobre a 

problemática dos adolescentes criminalizados, enquanto 

criminologias juvenis que indiretamente legitimam a ação do 

sistema penal na área da infância e da juventude; 

3) Identificar as condições, técnicas e procedimentos de atuação 

do Judiciário nos casos de condutas criminalizadas praticadas 

por adolescentes em Santa Catarina, levando em conta sua 

interseção com a Polícia e o Sistema Socioeducativo; 

4) Evidenciar as concepções e discursos utilizados pelos 

operadores do sistema penal catarinense para justificar a 

intervenção sobre os adolescentes criminalizados; 

5) Compreender o modus operandi e os mecanismos do controle 

social exercido pelo sistema penal sobre os adolescentes 

pobres, negros e moradores das periferias das grandes cidades 

catarinenses. 

O texto está organizado em seis capítulos. O primeiro deles 

apresenta os determinantes econômicos e políticos do capitalismo 

dependente no Brasil e as particularidades da questão social brasileira, 

para em seguida problematizar, historicamente, o racismo estrutural e o 

genocídio da população negra.  

O segundo capítulo analisa as abordagens designadas como 

psicologizante, familista e estatutária, entendendo-as como criminologias 

juvenis que, ao buscarem as supostas causas do ato infracional, acabam se 

inserindo no paradigma etiológico típico da criminologia positivista.  

O terceiro capítulo indica a perspectiva de análise adotada neste 

estudo, a partir do acúmulo de conhecimentos produzidos no campo da 

criminologia, em especial pela criminologia crítica latino-americana, 

focalizando o processo de criminalização que produz o “menor infrator”. 

No quarto capítulo tem início a análise dos dados, com a leitura dos 

processos de apuração de ato infracional selecionados na pesquisa 

empírica, percorrendo-se o caminho da criminalização juvenil no interior 

do sistema penal catarinense, da Polícia ao Judiciário.  

O quinto capítulo adentra no direito da criança e do adolescente 

para refletir sobre as medidas socioeducativas, formulando a hipótese de 
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que elas seriam medidas sociodisciplinares, cujo efeito é tornar os 

adolescentes criminalizados obedientes e produtivos.  

Por fim, no sexto e último capítulo, retoma-se a análise dos dados 

empíricos, desta vez com os processos de execução de medida 

socioeducativa, seguindo-se o caminho da criminalização juvenil no 

âmbito do sistema penal catarinense, do Judiciário ao Sistema 

Socioeducativo. 
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CAPÍTULO 1 – CAPITALISMO DEPENDENTE, QUESTÃO 

SOCIAL E RACISMO NO BRASIL 

Em sua crítica da economia política, Marx (2013) privilegiou a 

análise do capitalismo mais avançado de sua época, representado pela 

Inglaterra. Referindo-se aos alemães, ele advertiu: “de te fabula 

narratur”, dizendo que o país mais desenvolvido apenas constitui a 

imagem futura daquele menos desenvolvido. Mas será que o capitalismo 

se desenvolveu historicamente da mesma maneira em todas as partes do 

mundo? Será que os países da periferia tendem a seguir o mesmo caminho 

das economias centrais? Será que o caráter universal do capitalismo deve 

sempre se sobrepor às particularidades regionais ou nacionais?  

Uma análise a partir dos países periféricos tem precedentes no 

âmbito do marxismo. Rosa Luxemburgo (1985) mostrou que a 

acumulação capitalista, em seu processo histórico, dependeu da força de 

trabalho e dos meios de produção e de subsistência oriundos de sociedades 

não capitalistas e, portanto, produzidos de modo não capitalista (a 

exemplo do algodão vindo de regiões escravistas da América do Norte). 

Além disso, a necessidade de ampliação dos mercados fez com que a 

mais-valia se realizasse fora da produção capitalista, por camadas sociais 

e países não capitalistas, os quais tiveram sua economia natural destruída 

e foram obrigados a se tornar compradores de mercadorias, seja por meio 

de guerras, seja através de empréstimos internacionais ou construção de 

ferrovias.  

Na época do imperialismo, dos monopólios e do capital financeiro, 

os países não capitalistas de outrora se tornaram países de capitalismo 

dependente, os quais, a despeito de sua independência formal, 

estabeleceram relações de subordinação e dependência com os países 

centrais ou de capitalismo avançado. Lênin talvez tenha sido o primeiro a 

observar isso: 

Desde o momento em que, na época do 

imperialismo capitalista, se põe a questão da 

política colonial, deve notar-se que o capital 

financeiro e a política internacional que com ele se 

conforma e que se reduz à luta pela partilha 

econômica e política do mundo entre as grandes 

potências, criam entre os Estados diversas formas 

transitórias de dependência. Esta época não se 

caracteriza apenas pelos dois principais grupos de 

países: possuidores de colônias e colonizados, mas 

ainda por variadas formas de países dependentes 
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que, gozando nominalmente de independência 

política, na realidade, estão presos nas redes de uma 

dependência financeira e diplomática (LÊNIN, 

1987, p. 84).   

É inteiramente legítima, pois, no interior da tradição marxista, a 

análise crítica das particularidades assumidas pelo capitalismo nos países 

da periferia, com foco nas suas relações de dependência para com as 

economias centrais, sob pena de cair no engodo de tratá-los, de forma 

simplista, como países atrasados ou subdesenvolvidos. Foi o que fez a 

chamada teoria marxista da dependência (TMD), que desde os anos 1960 

tem se esforçado para compreender as características peculiares da 

formação socioeconômica latino-americana, buscando combater e superar 

o pensamento desenvolvimentista. Como diz um dos precursores da 

TMD: “[...] é o conhecimento da forma particular que acabou por adotar 

o capitalismo dependente latino-americano, o que ilumina o estudo da sua 

gestação e permite conhecer analiticamente as tendências que 

desembocaram neste resultado” (MARINI, 2000, p. 106-107). 

1.1 DETERMINANTES ECONÔMICOS E POLÍTICOS DO 

CAPITALISMO DEPENDENTE NO BRASIL 

Segundo Florestan Fernandes (2005), não existe no capitalismo um 

único padrão de desenvolvimento, sendo que, no caso brasileiro, em 

nenhuma de suas fases o desenvolvimento capitalista replicou a evolução 

histórica que teve nas nações centrais e hegemônicas. Ao contrário, o 

desenvolvimento capitalista brasileiro apresenta os traços típicos das 

nações periféricas e heteronômicas, sendo incapaz de promover a ruptura 

com a dependência e a dominação imperialista, bem como a desagregação 

completa do antigo regime e a superação de estados relativos de 

subdesenvolvimento. 

Na interpretação do referido autor, o desenvolvimento capitalista 

no Brasil teve três fases sucessivas, quais sejam: a) fase de emergência do 

mercado capitalista moderno, transição neocolonial que vai da abertura 

dos portos até a sexta década do século XIX; b) fase de formação e 

expansão do capitalismo competitivo, que inclui a primeira transição 

industrial e se estende do último quartel do século XIX até a década de 

1950; c) fase de irrupção do capitalismo monopolista, com as operações 

comerciais, financeiras e industriais das grandes corporações, que se inicia 

no fim dos anos 1950 e adquire caráter estrutural após o golpe de 1964 

(FERNANDES, 2005). 
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Mas, em termos históricos, como e quando surge o capitalismo 

dependente? Sabe-se que os países da América Latina, pelo menos a 

maioria deles, conquistaram a independência política nas primeiras 

décadas do século XIX, exatamente enquanto ocorria, na Europa, a 

Revolução Industrial. Nesse contexto, as ex-colônias ou novos países se 

articularam diretamente com a Inglaterra, berço da industrialização, 

passando a produzir e exportar bens primários em troca de manufaturas 

de consumo e de empréstimos. Tem início, a partir daí, o capitalismo 

dependente, ou seja, a relação político-econômica de dependência e 

subordinação entre nações formalmente independentes e autônomas.  

É a partir desse momento que as relações da 

América Latina com os centros capitalistas 

europeus se inserem em uma estrutura definida: a 

divisão internacional do trabalho, que determinará 

o curso do desenvolvimento posterior da região. 

Em outras palavras, é a partir desse momento que 

se configura a dependência, entendida como uma 

relação de subordinação entre nações formalmente 

independentes, em cujo âmbito as relações de 

produção das nações subordinadas são modificadas 

e/ou recriadas para assegurar a reprodução 

ampliada da dependência (MARINI, 2000, p. 109). 

Para dizer com Fernandes (2009), trata-se de um “tipo de 

dominação externa” que surgiu em decorrência da reorganização da 

economia mundial, provocada pela revolução industrial, sendo que a 

transformação do capitalismo na Europa trouxe novas formas de 

articulação das economias periféricas da América Latina com as 

economias centrais. As influências externas de países europeus, sobretudo 

da Inglaterra, ao longo do século XIX, atingiram todas as esferas da 

economia, da sociedade e da cultura latino-americanas. “Assim, a 

dominação externa tornou-se imperialista, e o capitalismo dependente 

surgiu como uma realidade histórica na América Latina” (FERNANDES, 

2009, p. 26).  

De outro lado, os países dependentes desempenharam papel 

fundamental na criação da grande indústria moderna. Em primeiro lugar, 

tais países, especialmente os latino-americanos, ofereceram os meios de 

subsistência necessários à manutenção do trabalhador industrial e da 

população urbana em geral nos países centrais. Em segundo lugar, além 

da produção de alimentos, a América Latina contribuiu para criar um 

mercado mundial de matérias-primas, permitindo o aumento da 

produtividade e o desenvolvimento industrial no capitalismo central (mais 
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adiante se verá que, para cumprir esta função, os países latino-americanos 

recorreram a uma maior exploração de sua força de trabalho). 

A formação do capitalismo dependente no Brasil se deu sobre a 

base do regime de trabalho escravo e da produção escravista. Do cultivo 

da cana de açúcar à lavoura de café, passando pelas zonas de mineração, 

foram os escravos, indígenas ou negros, nativos ou importados, que 

constituíram a mão-de-obra necessária para produzir as riquezas drenadas 

para o exterior. O “sistema de fazendas”, para usar a expressão de Darcy 

Ribeiro (2007), combinava o capitalismo mais avançado da época com a 

forma mais arcaica de exploração do trabalho, isto é, a escravidão2. O 

Brasil, assim, não era propriamente uma nação, mas, antes de tudo, uma 

feitoria. 

E os interesses da camada dominante a queriam 

assim, latifundiária e escravocrata, depois 

latifundiária e “livre”, mas sempre latifundiária e 

oligárquica. Por essa razão, o acesso do camponês 

à posse da terra, que teria formado a base da 

sociedade nacional, jamais se concretizou, e a 

Independência e a República se fizeram como 

contrafações de um sistema oligárquico que era e 

queria continuar a ser o “proletariado externo” de 

mercados estrangeiros (RIBEIRO, 2007, p. 214). 

Com efeito, o peso do latifúndio ao longo da história da formação 

social brasileira jamais deve ser desprezado. Em torno dele girava a 

economia colonial e, depois, dependente. Com ele se estabeleceu a grande 

lavoura, ou seja, a agricultura extrativa voltada para a exportação, que 

permitiu o ingresso do Brasil no mercado mundial. E foi através do 

latifúndio que se plasmou a força econômica e política da oligarquia 

agrária, este “pião da transição para o Brasil moderno”, como diz 

Florestan Fernandes (2005). Concentrando em suas mãos a posse da terra, 

a oligarquia soube proteger seus interesses de classe e tensionar a seu 

favor as mudanças econômicas, políticas e sociais. Que ela foi bem-

sucedida o demonstra a manutenção intocável da estrutura agrária, que, 

                                                 
2 Pode-se ver a partir daí o quanto a discriminação racial faz parte da formação 

social brasileira e como o preconceito de cor serviu para “justificar” a exploração. 

Como diz Caio Prado Júnior (1977, p. 269): “Naturalmente o que antes de mais 

nada, e acima de tudo, caracteriza a sociedade brasileira de princípios do século 

XIX, é a escravidão. Em todo lugar onde encontramos tal instituição, aqui como 

alhures, nenhuma outra levou-lhe a palma na influência que exerce, no papel que 

representa em todos os setores da vida social”. 
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apesar da evidente restrição que ocasiona para o mercado interno, sempre 

foi aceita pela burguesia industrial. 

A propósito, que dizer da atuação histórica da burguesia nacional? 

A dependência não foi simplesmente uma imposição de fora para dentro. 

Ao contrário, ela só foi possível porque encontrou aqui uma burguesia 

quase sempre disposta a colaborar com o imperialismo. A burguesia 

brasileira, na caracterização de Florestan Fernandes (2005), possui um 

“moderado espírito modernizador”, não assumindo o papel de “paladina 

da civilização”. Sem dúvida, é mais fácil dizer o que a burguesia nacional 

não foi: ela não foi revolucionária, não foi nacionalista e não abriu (ou 

abriu poucos) canais de participação democrática. Preferiu ser 

conservadora, no melhor estilo do mandonismo oligárquico.   

Em uma linha objetiva de reflexão crítica, não há 

como fugir à constatação de que o capitalismo 

dependente é, por sua natureza e em geral, um 

capitalismo difícil, o qual deixa apenas poucas 

alternativas efetivas às burguesias que lhe servem, 

a um tempo, de parteiras e amas-secas. Desse 

ângulo, a redução do campo de atuação histórica da 

burguesia exprime uma realidade específica, a 

partir da qual a dominação burguesa aparece como 

conexão histórica não da “revolução nacional e 

democrática”, mas do capitalismo dependente e do 

tipo de transformação capitalista que ele supõe. Ao 

fechar o espaço político aberto à mudança social 

construtiva, a burguesia garante-se o único caminho 

que permite conciliar sua existência e florescimento 

com a continuidade e expansão do capitalismo 

dependente (FERNANDES, 2005, p. 251, grifo do 

autor).    

Para tanto, a burguesia brasileira se tornou expert na arte de 

conciliar interesses divergentes, sejam aqueles do capital estrangeiro, 

sejam aqueles do setor agroexportador. Para isso contou com um 

instrumento privilegiado, que é o Estado nacional. Bem diferente do seu 

modelo clássico, a revolução burguesa no Brasil foi realizada “pelo alto”, 

tendo o Estado e seus aparatos institucionais na linha de frente; foi uma 

revolução que, por um lado, não rompeu com o passado oligárquico e 

latifundiário, e por outro lado, não permitiu a participação política ativa 

dos trabalhadores do campo e da cidade, priorizando soluções autoritárias 

ou antidemocráticas. Apresentando os interesses das classes e camadas 

dominantes como “interesses da nação”, o Brasil foi dando saltos para 
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frente, modernizando algumas estruturas e instituições, conservando 

outras tantas, alcançando o novo sem se desvencilhar do velho. 

Para Ianni (1984), as ideias de “via prussiana”, de “revolução 

passiva” e de “modernização conservadora” chamam a atenção para o 

caráter autoritário do Estado em todas as fases históricas da revolução 

burguesa brasileira. Sob governos eleitos ou golpistas e civis ou militares, 

diz o autor, o que predomina é o Estado em sua forma autoritária ou 

propriamente ditatorial, ficando a impressão de que os governantes são 

conquistadores e o povo é conquistado. 

A problemática da revolução burguesa surge com 

especial ênfase quando a reflexão se concentra nas 

formas históricas do Estado brasileiro. Toda 

pesquisa sobre o poder estatal, em si e em suas 

relações com a sociedade, o cidadão, as raças e 

etnias, os regionalismos, os grupos sociais e as 

classes sociais, coloca e recoloca a persistência do 

caráter autoritário do poder estatal. Todas as formas 

históricas do Estado, desde a Independência até ao 

presente, denotam a continuidade e reiteração das 

soluções autoritárias, de cima para baixo, pelo alto, 

organizando o Estado segundo os interesses 

oligárquicos, burgueses, imperialistas. O que se 

revela, ao longo da história, é o desenvolvimento de 

uma espécie de contrarrevolução burguesa 

permanente (IANNI, 1984, p. 11).      

Disso não se segue que a sociedade civil brasileira seja débil, 

amorfa ou politicamente incapaz, conforme sustentam diversos autores, 

na trilha de Oliveira Vianna. Aliás, a tese da sociedade amorfa só interessa 

às classes dominantes e ao próprio Estado, na medida em que serve como 

justificativa para revoluções de cima para baixo. Se a sociedade é fraca, 

então o Estado deve ser forte, ou seja, autoritário. Sob este discurso, ainda 

muito presente, o “povo” não estaria preparado para viver num ambiente 

democrático, razão pela qual deve ser tutelado e disciplinado pelo Estado, 

donde a defesa reacionária dos regimes ditatoriais. Além disso, como bem 

observa Ianni (1984), ao aceitarem, ainda que tacitamente, a tese de que a 

sociedade brasileira é amorfa, frágil, incompetente, etc., muitos 

intelectuais (liberais, conservadores, social-democratas e até marxistas) 

acabam ignorando todo um acervo de lutas e manifestações populares3. 

                                                 
3 “Esquecem a longa história de lutas populares: escravos, índios, imigrantes, 

camponeses, operários, empregados, funcionários, estudantes, ao longo das 
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Veja-se que a própria ideia de “contrarrevolução burguesa 

permanente” (IANNI, 1984) ou “contrarrevolução burguesa prolongada” 

(FERNANDES, 2005) supõe uma aliança das classes e frações de classes 

dominantes, visando o fortalecimento do Estado, para responder, de forma 

antecipada e preventiva, às pressões e lutas das classes subalternas. São 

muitas e reiteradas as ocasiões em que os grupos sociais subalternos 

protestam, reivindicam, fazem greves, etc., mostrando algum grau de 

organização e consciência política. “Diante dessas lutas”, diz Ianni (1984, 

p. 42), “as classes dominantes frequentemente apelam para a violência, a 

repressão, o Golpe de Estado”. 

“Como não há ruptura definitiva com o passado”, diz Florestan 

Fernandes (2005, p. 238), “a cada passo este se reapresenta na cena 

histórica e cobra o seu preço [...]”. Eis porque, no Brasil, as relações 

patrimonialistas e clientelistas (mando, favor, etc.) convivem lado a lado 

com o princípio liberal da livre concorrência, contrapondo o crescimento 

econômico ao conservadorismo político e sociocultural, dissociando 

capitalismo e democracia burguesa. Em vez da clássica democracia 

burguesa, tem-se antes “[...] uma versão tecnocrática da democracia 

restrita, a qual se poderia qualificar, com precisão terminológica, como 

uma autocracia burguesa” (FERNANDES, 2005, p. 313). 

Assim, o quadro geral de dependência não se alterou nem mesmo 

com a evolução histórica do capitalismo concorrencial para o capitalismo 

monopolista. Do ponto de vista econômico, esta transição foi controlada 

pelo capital estrangeiro representado pelas grandes corporações 

empresariais que se instalaram no país, fazendo com que o 

desenvolvimento industrial fosse, ao mesmo tempo, induzido e 

condicionado pelas economias centrais. Do ângulo político, a passagem 

para a fase monopolista do capitalismo brasileiro significou a construção 

de um espaço de contrarrevolução, pois o lema “desenvolvimento com 

segurança” trazia implícita a estratégia preventiva de combate ao 

socialismo, propagada pelos Estados Unidos e plenamente assumida pelo 

Brasil após o golpe de 1964. 

                                                 
décadas. Esquecem as revoluções e os movimentos populares: Confederação do 

Equador, Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, abolicionismo, Canudos, 

Contestado, greves de colonos nas fazendas de café, greves de operários nas 

fábricas, a greve dos 300 mil em São Paulo, as lutas das ligas camponesas em 

1955-64, revoltas indígenas, o protesto negro, lutas de posseiros em Trombas 

(Formoso) e sul do Pará, greve de operários em Osasco e Contagem em 1968, 

greves dos canavieiros de Pernambuco em 1979, greves dos metalúrgicos do ABC 

em 1978, 79 e 80” (IANNI, 1984, p. 40).     
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Nesse contexto, segundo Florestan Fernandes (2009), aparece 

outro “padrão de dominação externa”, em virtude da expansão das grandes 

empresas monopolistas, que trouxeram aos países latino-americanos 

novas formas de organização, de produção, de planejamento, de 

marketing e propaganda de massa. Trata-se de uma dominação externa 

compartilhada por diferentes nações hegemônicas, sob a liderança dos 

Estados Unidos, que inflexiona não só a economia e a política econômica, 

mas também a política social (saúde, educação, previdência, etc.), bem 

como os valores e hábitos culturais. Um “imperialismo total”, cujo traço 

específico reside no fato de que ele organiza a dominação externa a partir 

de dentro e em todos os níveis da sociedade, desde o controle da natalidade 

e os meios de comunicação, até a implantação de tecnologia e as 

operações financeiras.  

Para Bambirra (2013), o desenvolvimento do capitalismo 

dependente na América Latina gerou algumas contradições fundamentais. 

Em primeiro lugar, a contradição entre a manutenção da estrutura agrária 

e a necessidade de ampliação do mercado interno, o que significou, na 

prática, um freio ao processo de industrialização. Apesar das medidas 

modernizantes no campo (construção de estradas, sistemas de irrigação, 

crédito agrícola, etc.) e das iniciativas tímidas e pontuais de reforma 

agrária, fato é que o latifúndio nunca chegou a ser radicalmente 

questionado. “Os latifundiários compõem, portanto, a classe mais 

conservadora da sociedade, na medida em que seus interesses estão 

vinculados à manutenção de uma forma de propriedade que é 

incompatível com o pleno desenvolvimento do capitalismo” 

(BAMBIRRA, 2013, p. 181). 

A segunda contradição, conforme a referida autora, reside na 

necessidade de um Estado protetor dos interesses burgueses e no seu 

caráter “amalgamado”, isto é, a necessidade que tem a burguesia industrial 

de fazer do Estado seu órgão exclusivo de classe e os compromissos e 

concessões que ela teve de fazer com outras classes para garantir a 

dominação burguesa. No Brasil, entretanto, o amálgama do Estado foi 

parcialmente rompido com a emergência da ditadura militar, que 

implantou uma política claramente em favor dos interesses do grande 

capital e contra as classes dominadas (BAMBIRRA, 2013). 

Em terceiro lugar, a contradição entre a necessidade de uma 

política nacionalista e a dependência estrutural. De acordo com Bambirra 

(2013), a presença do capital estrangeiro no interior da economia nacional 

limita ou mesmo impede a possibilidade de uma política econômica 

efetivamente nacionalista. Ainda que haja disposição para buscar 

mercados nos países vizinhos, seria preciso enfrentar o domínio dos 
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Estados Unidos no continente latino-americano ou então aceitar a 

condição de sócio minoritário do imperialismo, o que parece ter sido a 

opção seguida pelo Brasil.  

Na medida em que o capital estrangeiro se apropria 

dos setores econômicos mais importantes e se 

constitui como parte fundamental e como peça-

chave das economias nacionais, gesta-se 

necessariamente uma situação na qual, em 

consequência de seu poder econômico, seus 

interesses se impõem como parte do poder 

dominante nacional. Desta maneira, o capital 

estrangeiro, ou seja, os empresários estrangeiros 

passam a ser um componente a mais no amálgama 

do poder que dirige o destino das sociedades 

dependentes (BAMBIRRA, 2013, p. 200). 

A base do trabalho escravo, o peso do latifúndio e da oligarquia 

agrária, a atuação conservadora da burguesia nacional, a centralidade e o 

autoritarismo do Estado, a influência do capital estrangeiro, enfim, todos 

estes determinantes do capitalismo dependente no Brasil podem ser 

sintetizados na “dupla articulação” de que fala Florestan Fernandes 

(2005). Quer dizer, de um lado, a articulação interna entre o setor arcaico 

e o setor moderno (comercial e industrial); e de outro lado, a articulação 

externa do complexo agroexportador com as economias centrais. Eis o 

problema teórico a ser resolvido: o desenvolvimento econômico 

alcançado pelo Brasil foi ou não capaz de diluir esta dupla articulação, 

promovendo a ruptura com as relações de dependência? Por maiores que 

sejam o crescimento econômico, a industrialização e a modernização 

política, em sendo mantida a dupla articulação, o máximo que o 

capitalismo periférico pode chegar são novas formas e patamares de 

dependência, sem possibilidade concreta de um desenvolvimento nacional 

autônomo. 

A verdadeira dificuldade foi escamoteada. Ignorou-

se que ela não estava nos padrões alternativos de 

desenvolvimento capitalista, mas na dupla 

articulação. Mantida esta, o novo padrão de 

desenvolvimento capitalista terá de gerar, em 

termos estruturais, funcionais e históricos, novas 

modalidades de dependência em relação às 

economias centrais e novas formas relativas de 

subdesenvolvimento; e não como algo transitório, 

mas permanente. Se essas modalidades de 
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dependência e essas formas de subdesenvolvimento 

serão mais nocivas, produzirão contradições mais 

perigosas e desencadearão efeitos perturbadores 

mais graves, só a história nos dirá. Por via 

interpretativa, parece claro que, mantida a 

articulação, não se pode esperar que o capitalismo 

monopolista nos reserve algo melhor que o 

capitalismo competitivo (FERNANDES, 2005, p. 

304).    

No tempo presente, pode-se contrapor esta afirmação dizendo que 

o Brasil desenvolveu uma indústria pesada, começou a produzir alguma 

tecnologia, ampliou o mercado interno, criou um sofisticado sistema 

financeiro, tem grandes empresas nacionais que operam de forma 

monopolista, tem crescente influência diplomática sobre os países latino-

americanos, e assim por diante. Além disso, ainda que tardiamente, a 

sociedade brasileira alcançou conquistas democráticas, consubstanciadas 

na Constituição Federal de 1988, que vão desde a liberdade de expressão, 

passando pelas eleições diretas, até chegar aos direitos sociais como 

saúde, previdência e assistência. Tudo isso é verdade. Mas será que tais 

avanços permitiram superar a histórica dependência em relação ao 

capitalismo central? 

No tocante à primeira articulação, entre o setor arcaico e o setor 

moderno da economia nacional, deve-se perguntar sobre aquilo que seria 

mais anacrônico nos dias de hoje: afinal, ainda existe trabalho escravo no 

Brasil? Será que a escravidão foi plenamente abolida e ficou no passado 

remoto? Ora, o próprio governo brasileiro, através do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) e da (extinta) Secretaria de Direitos Humanos 

(SDH), mantinha desde 2003 a chamada “lista suja” do trabalho escravo, 

contendo empregadores flagrados e autuados por utilizarem mão-de-obra 

em condição análoga à de escravidão. A publicação da lista foi suspensa 

por decisão judicial e, após longa polêmica, o cadastro acabou 

descaracterizado pelo atual governo4. Antes disso, a lista continha cerca 

                                                 
4 A Portaria Interministerial nº. 2/2011, que criou o cadastro de empregadores 

autuados por utilizarem trabalho escravo, foi revogada por decisão liminar do 

ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, em dezembro de 

2014. Após várias decisões no âmbito da Justiça do Trabalho, finalmente, em 

março de 2017, o governo federal foi obrigado a divulgar a lista novamente. 

Porém, a Portaria Interministerial nº. 4/2016 já havia alterado os critérios para 

entrada e saída do cadastro, permitindo “acordos” e “reparações” por parte dos 

empregadores, o que literalmente esvaziou a lista e jogou uma cortina de fumaça 

no trabalho escravo brasileiro. 



39 

de 600 nomes de empregadores de diversos setores da economia, desde a 

pecuária e o cultivo da cana-de-açúcar até a construção civil e a indústria 

têxtil. 

Ainda que se questione qual o conceito de trabalho escravo 

utilizado nas fiscalizações, que inclui a escravização por dívida e por 

condições degradantes; ainda que possam ser “casos isolados”, 

considerando-se o conjunto das atividades econômicas desenvolvidas no 

Brasil; ainda que faltem estudos mais abrangentes sobre a dimensão do 

trabalho escravo na atualidade, com dados ou estimativas, por exemplo, 

sobre o número de trabalhadores submetidos à escravidão no campo e na 

cidade; ainda assim, a “lista suja” faz prova de que o arcaico trabalho 

escravo continua em vigor na moderna economia brasileira. Caio Prado 

Júnior (1977) dizia que, no sistema colonial, o escravo era onipresente, 

estava em todo lugar; pelo visto, no Brasil contemporâneo, a escravidão é 

latente, ou até mesmo invisível, mas continua sendo parte constitutiva da 

sociedade nacional.  

No que se refere à segunda articulação, isto é, aquela que liga o 

setor agrário às economias centrais, pense-se na amplitude que o 

agronegócio tem hoje no Brasil. Para se ter uma ideia, segundo dados do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o país é o 

maior produtor e exportador de café, açúcar, etanol, suco de laranja e 

derivados de soja, de tal sorte que, em cada quatro produtos do 

agronegócio comercializados no mundo todo, pelo menos um é brasileiro. 

Isso sem falar dos produtos de origem agropecuária, a exemplo da carne 

em geral, largamente exportada para mercados estrangeiros.  

Segundo o Relatório PIBAgro – Brasil, somando-se os segmentos 

dos setores agrícola e pecuário, o PIB do agronegócio brasileiro acumulou 

crescimento de 4,48% de janeiro a dezembro de 2016, isso numa 

conjuntura macroeconômica desfavorável, que registrou recuo de 3,6% do 

PIB nacional (BARROS, 2016b). Em relação às exportações, houve queda 

do volume exportado (-2,6%) e do faturamento (-3,6%), 

comparativamente ao ano de 2015, mas mesmo assim o agrobusiness 

brasileiro faturou 86 bilhões de dólares (BARROS, 2016a). Portanto, 

pode-se afirmar que é em torno dele que gira parte considerável da 

economia nacional. E o que é o agronegócio senão a versão moderna e 

atualizada da economia colonial ou neocolonial, exportadora e voltada 

para o mercado externo, sobretudo aquele dos países centrais? 

Pior de tudo é constatar que os dois grandes setores do agronegócio, 

agricultura e pecuária, conforme mencionado acima, estão entre as 

atividades econômicas que mais utilizam o trabalho escravo. Enquanto o 

açúcar e o etanol lideram o ranking das exportações, o cultivo da cana 
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mantém viva a “memória da escravidão”. Ao que parece, trabalho escravo 

e agronegócio também estão articulados entre si, contribuindo 

sobremaneira para manter a dupla articulação e reproduzir o capitalismo 

dependente brasileiro, ainda que sob novas formas e diferentes mediações. 

De todo o exposto, é preciso ter cuidado para não cair numa dupla 

armadilha. Em primeiro lugar, considerar que a dependência é transitória, 

conjuntural, etapa prévia e necessária para o desenvolvimento de um 

autêntico capitalismo, quando na verdade ela é estrutural e se constitui 

como inerente à própria dinâmica do capitalismo na periferia. Em segundo 

lugar, e em decorrência da primeira armadilha, acreditar que a solução 

para o problema da dependência passa pela construção de um capitalismo 

de caráter nacionalista, capaz de romper com a exploração estrangeira e 

com o imperialismo5.  

Para a teoria marxista da dependência, de um modo geral, não se 

trata de nacionalizar e/ou estatizar o capitalismo, tampouco de imitar a 

clássica revolução democrático-burguesa; trata-se, isto sim, de trilhar o 

caminho do socialismo, pois a possibilidade de superação da dependência 

econômica e política dos países latino-americanos está contida na luta 

contra o capitalismo, não para aperfeiçoá-lo, mas para transformá-lo. E se 

é verdade que o capitalismo dependente aumenta ou intensifica as 

desigualdades e antagonismos sociais, então a tendência é acirrar o 

conflito de classes. Se isso conduzirá a luta dentro da ordem ou levará 

para fora dela, se será reformista ou revolucionária, somente a história 

futura dirá.   

1.2 A SUPEREXPLORAÇÃO DO TRABALHO  

Historicamente, a América Latina teve papel decisivo para o 

desenvolvimento da grande indústria europeia, sobretudo ao produzir e 

criar uma oferta mundial de alimentos e matérias-primas. Ao cumprirem 

esta função, segundo Marini (2000), as economias dependentes latino-

americanas contribuíram para deslocar o eixo da acumulação nas 

economias centrais, da produção de mais-valia absoluta para a de mais-

                                                 
5 Como se sabe, existem outras “versões” do capitalismo dependente, com 

diferentes explicações sobre a dependência dos países latino-americanos, a 

exemplo do trabalho de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto (cf. Cardoso, 

F. H.; Faletto, E. Dependência e desenvolvimento na América Latina. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2011). Para uma crítica da proposta destes autores, 

do ponto de vista da teoria marxista da dependência, ver o livro já citado de 

Bambirra (2013).  
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valia relativa, fazendo a acumulação depender fundamentalmente do 

aumento da produtividade do trabalho. Mais precisamente, ao produzir e 

exportar os meios de subsistência necessários à reprodução do trabalhador 

nos países industriais, a América Latina contribuiu para reduzir o valor da 

força de trabalho e, por conseguinte, incrementar a mais-valia relativa 

nesses países. É preciso examinar isso mais de perto. 

Antes de tudo, cabe explicitar o sentido da categoria mais-valia 

relativa. Recorrendo a Marx (O Capital, Livro I, seção IV, cap. 10), pode-

se afirmar que a mais-valia relativa pressupõe a redução do tempo de 

trabalho necessário, isto é, daquela parte da jornada em que o trabalhador 

produz o valor equivalente ao seu salário, que é determinado pelo valor 

dos meios de subsistência necessários à sua manutenção e de sua família. 

Assim, se a mais-valia absoluta requer o prolongamento da jornada de 

trabalho, a mais-valia relativa, em vez disso, exige a redução do tempo de 

trabalho necessário. Para tanto, é preciso que haja uma queda no valor da 

força de trabalho, o que se obtém por meio do aumento da produtividade 

do trabalho e consequente barateamento das mercadorias, mas isso 

naqueles setores da indústria que produzem os meios de subsistência ou 

fornecem os objetos e meios de trabalho para produzi-los. 

Nas palavras de Marx (2013, p. 390): 

O mais-valor obtido pelo prolongamento da jornada 

de trabalho chamo de mais-valor absoluto; o mais-

valor que, ao contrário, deriva da redução do tempo 

de trabalho necessário e da correspondente 

alteração na proporção entre as duas partes da 

jornada de trabalho chamo de mais-valor relativo. 

Para reduzir o valor da força de trabalho, o aumento 

da força produtiva tem de afetar os ramos da 

indústria cujos produtos determinam o valor da 

força de trabalho, portanto, aqueles ramos que ou 

pertencem ao círculo dos meios de subsistência 

habituais, ou podem substituí-los por outros meios. 

E mais adiante: 
Na produção capitalista, portanto, a economia do 

trabalho por meio do desenvolvimento de sua força 

produtiva não visa em absoluto a redução da 

jornada de trabalho. Seu objetivo é apenas a 

redução do tempo de trabalho necessário para a 

produção de determinada quantidade de 

mercadorias. [...] O desenvolvimento da força 

produtiva do trabalho no interior da produção 

capitalista visa encurtar a parte da jornada de 
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trabalho que o trabalhador tem de trabalhar para si 

mesmo precisamente para prolongar a parte da 

jornada de trabalho durante a qual ele pode 

trabalhar gratuitamente para o capitalista (MARX, 

2013, p. 395-396).  

É exatamente este o entendimento de Marini (2000). Para o autor, 

não se deve confundir o conceito de mais-valia relativa com o de 

produtividade, pois o aumento da força produtiva do trabalho, por si só, 

não garante o aumento da mais-valia. De fato, o que determina a taxa de 

mais-valia é a relação entre o tempo de trabalho excedente e o tempo de 

trabalho necessário, sendo que ao capitalista interessa alterar essa 

proporção, ou seja, aumentar o tempo de trabalho excedente e diminuir o 

tempo de trabalho necessário. Daí que o capitalista busca reduzir o valor 

daquelas mercadorias necessárias à reprodução da força de trabalho. “A 

mais-valia relativa está ligada indissoluvelmente, então, à desvalorização 

dos bens-salário, para o que concorre em geral, mas não forçosamente, a 

produtividade do trabalho” (MARINI, 2000, p. 115). 

Isso para mostrar que, historicamente, os países latino-americanos 

contribuíram para rebaixar o valor da força de trabalho nos países centrais, 

possibilitando, assim, a extração da mais-valia (relativa e absoluta). 

Todavia, as condições internas de produção que permitiram à América 

Latina cumprir sua função se revelam perversas, pois à medida que 

aumenta a oferta mundial de alimentos e matérias-primas, decrescem os 

preços desses produtos em relação aos preços das manufaturas. Trata-se 

de um intercâmbio desigual que permite às nações produtoras de bens que 

as demais não produzem venderem seus produtos a preços superiores a 

seu valor. Por consequência, as economias desfavorecidas pelo 

intercâmbio desigual buscam compensar suas perdas recorrendo a uma 

maior exploração do trabalhador, ou seja, via “superexploração do 

trabalho”. 

Chamada a coadjuvar a acumulação de capital com 

base na capacidade produtiva do trabalho nos países 

centrais, a América Latina teve que fazê-lo 

mediante uma acumulação fundada na 

superexploração do trabalhador. Nesta contradição, 

radica-se a essência da dependência latino-

americana (MARINI, 2000, p. 132). 

É que a produção latino-americana não depende (ou depende 

pouco) do mercado interno para sua realização, vez que nasceu articulada 

à economia capitalista mundial e voltada ao mercado dos países centrais. 

Em sua forma clássica, a economia capitalista deve criar um mercado para 
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suas mercadorias, razão pela qual o trabalhador se constitui, ao mesmo 

tempo, como produtor e consumidor. Bem ao contrário do que ocorre na 

economia dependente, caracterizada pelo divórcio estabelecido no ciclo 

do capital, entre a produção, de um lado, e a troca e o consumo, de outro. 

Na economia exportadora latino-americana, as 

coisas se dão de outra maneira. Como a circulação 

se separa da produção e se efetua basicamente no 

âmbito do mercado externo, o consumo individual 

do trabalhador não interfere na realização do 

produto, ainda que determine a taxa de mais-valia. 

Em consequência, a tendência natural do sistema 

será a de explorar ao máximo a força de trabalho do 

operário, sem preocupar-se em criar as condições 

para que este a reponha, sempre que seja possível 

substituí-lo mediante a incorporação de novos 

braços ao processo produtivo (MARINI, 2000, p. 

134). 

Em que consiste, pois, a superexploração do trabalho? No 

essencial, é a remuneração do trabalhador abaixo do valor de sua força de 

trabalho, mediante a compressão de sua capacidade de consumo. Não se 

trata, aqui, de elevar a produtividade do trabalho naqueles setores da 

economia que produzem os meios de subsistência, mas simplesmente de 

reduzir o consumo individual do trabalhador ao mínimo, ao estritamente 

indispensável para que se mantenha vivo, rebaixando, assim, o seu padrão 

de vida. Nos termos de Marini (2000, p. 160): “[...] a superexploração se 

define mais pela maior exploração da força física do trabalhador, em 

contraposição à exploração resultante do aumento de sua produtividade e 

tende normalmente a expressar-se no fato de que a força de trabalho se 

remunere por baixo de seu valor real”. 

Para o autor, existem três mecanismos que viabilizam a 

superexploração, quais sejam: o aumento da intensidade do trabalho, o 

prolongamento da jornada de trabalho e a redução do consumo operário. 

Em conjunto, tais mecanismos negam ao trabalhador as condições de que 

ele precisa para repor o desgaste de sua força de trabalho, seja porque o 

aumento da intensidade e o prolongamento da jornada levam ao seu 

esgotamento prematuro, seja porque a redução do consumo impede a 

conservação da força de trabalho em estado normal. “Em termos 

capitalistas, estes mecanismos (que além disso se podem dar e 

normalmente se dão, de forma combinada) significam que o trabalho se 

remunera por baixo de seu valor e correspondem, então, a uma 

superexploração do trabalho” (MARINI, 2000, p. 126). 
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Marx reconhece que as necessidades naturais de sobrevivência do 

indivíduo variam de acordo com o clima, os costumes e a cultura de cada 

país. Todavia, ele pressupõe a existência de uma quantidade média de 

meios de subsistência (alimentos, vestuário, etc.), que seja suficiente para 

manter o trabalhador em condições normais de vida. Tal como as outras 

mercadorias, o preço da força de trabalho pode oscilar acima ou abaixo da 

linha do valor, mas, em média, deve se equiparar ao valor da força de 

trabalho. Em sua crítica da economia política, Marx supõe que todas as 

mercadorias sejam compradas e vendidas por seu valor, inclusive a força 

de trabalho, que, se fosse remunerada aquém do seu valor, só se 

reproduziria de forma precária ou em condições anormais6.  

Contudo, colocando os pés sobre a realidade econômica brasileira 

e latino-americana, percebe-se que é exatamente isso que ocorre: aqui, a 

força de trabalho se reproduz de forma precária mesmo, sobrevivendo em 

condições mínimas e, em muitos casos, desumanas (ver-se-á isso em 

detalhes e por meio de dados empíricos na próxima seção). 

Nem a industrialização foi capaz de mitigar a superexploração do 

trabalho. Isso porque o desenvolvimento industrial de países como o 

Brasil foi condicionado de fora para dentro, mediante estreita vinculação 

à economia capitalista mundial. Segundo Marini (2000), a produção 

industrial na economia dependente, ao contrário do que ocorre na 

economia capitalista clássica, não se destina à produção de bens de 

consumo popular, pois ela surge para atender uma demanda já constituída 

pelo comércio de importação, demanda esta de bens suntuários. Daí que a 

industrialização latino-americana se processe pari passu com a 

superexploração do trabalho, haja vista que produz para a “esfera alta” da 

                                                 
6 “Certamente, o capitalista pode pagar ao trabalhador, em vez de 5 xelins, apenas 

4 xelins e 6 pence, ou menos ainda. Para a reprodução desse valor de 4 xelins e 6 

pence bastariam [no exemplo dado pelo autor] 9 horas de trabalho, obtendo-se 

assim 3 horas de mais-trabalho em vez de 2 e aumentando-se o próprio mais-valor 

de 1 xelim para 1 xelim e 6 pence. Mas só se chegaria a tal resultado por meio da 

compressão do salário do trabalhador abaixo do valor de sua força de trabalho. 

Com os 4 xelins e 6 pence que produz em 9 horas, o trabalhador dispõe de 1/10 

menos meios de subsistência do que antes, o que resulta na reprodução atrofiada 

de sua força de trabalho. Nesse caso, o mais-trabalho só seria prolongado se 

ultrapassasse seus limites normais, seus domínios só seriam expandidos mediante 

a invasão usurpatória do domínio do tempo de trabalho necessário. Apesar do 

importante papel que desempenha no movimento real do salário, esse método é 

aqui excluído pelo pressuposto de que as mercadorias, portanto também a força 

de trabalho, sejam compradas e vendidas por seu valor integral” (MARX, 2013, 

p. 388-389). 
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circulação, prescindindo do consumo dos trabalhadores e, portanto, 

mantendo o rebaixamento salarial. 

Partindo, então, do modo de circulação que 

caracterizara a economia exportadora, a economia 

industrial dependente reproduz, de forma 

específica, a acumulação de capital baseada na 

superexploração do trabalhador. Em consequência, 

reproduz também o modo de circulação que 

corresponde a esse tipo de acumulação, mesmo que 

de maneira modificada. Já não é a dissociação entre 

a produção e a circulação de mercadorias em função 

do mercado mundial que opera, mas a separação 

entre a esfera alta e a esfera baixa da circulação 

no interior mesmo da economia, separação que, ao 

não ser contraposta pelos fatores que atuam na 

economia capitalista clássica, adquire um caráter 

muito mais radical (MARINI, 2000, p. 141, grifo do 

autor). 

Essa estratificação do mercado interno prossegue mesmo com o 

avanço da industrialização na economia dependente, proporcionado pela 

importação de capital externo, através de financiamentos ou de 

investimentos diretos na indústria. No caso da América Latina, a 

industrialização corresponde a uma “nova divisão internacional do 

trabalho” (MARINI, 2000), que reserva aos países centrais as etapas mais 

avançadas da produção industrial e o monopólio tecnológico, transferindo 

aos países periféricos as etapas consideradas inferiores, como a 

elaboração de matérias-primas. É certo que isso trouxe tecnologia e novas 

técnicas de produção às economias dependentes, mas naqueles setores 

industriais que produzem bens suntuários, que não entram no consumo 

popular devido à compressão do nível de vida dos trabalhadores7. 

                                                 
7 “É dessa forma que, incidindo sobre uma estrutura produtiva baseada na maior 

exploração dos trabalhadores, o progresso técnico tornou possível ao capitalista 

intensificar o ritmo de trabalho do operário, elevar a sua produtividade e, 

simultaneamente, manter a tendência a remunerá-lo em proporção inferior a seu 

valor real. Para isso concorreu decisivamente a vinculação das novas técnicas de 

produção a ramos industriais orientados para tipos de consumo que, se tendem a 

converter-se em consumo popular nos países avançados, não podem fazê-lo sob 

nenhum suposto nas sociedades dependentes. O abismo existente ali entre o nível 

de vida dos trabalhadores e o dos setores que alimentam a esfera alta da circulação 

torna inevitável que produtos como automóveis, aparelhos eletrodomésticos, etc., 

se destinem necessariamente a esta última” (MARINI, 2000, p. 147-148).   
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Destarte, em sua fase de industrialização, a economia dependente 

tem de se ajustar a um mercado interno restrito e estratificado. Por um 

lado, ela não pode ampliar o consumo dos trabalhadores para criar 

demanda para os produtos industriais, pois isso implicaria na elevação dos 

salários; por outro lado, ela não pode contar apenas com os capitalistas e 

setores médios da sociedade para a realização das mercadorias produzidas 

pela indústria. A única saída, então, novamente, é apostar as fichas no 

mercado externo, o que leva o Brasil a expandir seus negócios com os 

países vizinhos, tendência esta designada por Marini como 

“subimperialismo” ou extensão indireta do imperialismo norte-

americano. Seja como for, o que se tem é o retorno da economia 

exportadora, sempre condizente com os baixos salários e a maior 

exploração dos trabalhadores nacionais.  

Nesse contexto, a presença do capital estrangeiro no interior da 

economia dependente, em particular na indústria, torna-se uma alavanca 

para a superexploração. Sem dúvida, dentre os fatores que levaram à 

entrada e ao domínio do capital estrangeiro, talvez o mais importante seja 

a existência, nos países dependentes, de um grande contingente de mão-

de-obra barata e tradicionalmente mal remunerada, o que assegura a 

obtenção de elevadas taxas de mais-valia. E a burguesia industrial 

dependente também buscou tirar proveito disso, aceitando seu papel de 

sócia minoritária do imperialismo.  

Atrás da associação entre a burguesia nacional e o capital 

estrangeiro está implícita a exigência de aumentar a lucratividade, já que 

é preciso compensar o duplo investimento, interno e externo. Daí todo o 

esforço da burguesia nacional e do Estado para reduzir os custos de 

produção, especialmente os do “fator trabalho”, contendo ou se 

antecipando às reivindicações dos trabalhadores. Numa palavra, mais 

lucro para o capital, nacional e estrangeiro, requer mais exploração do 

trabalhador, ou seja, salários mais baixos, índices maiores de desemprego 

e subemprego, menos direitos trabalhistas, além da cooptação dos 

sindicatos e da repressão policial. 

A expansão imperialista da burguesia brasileira tem 

que se basear em uma maior exploração das massas 

trabalhadoras nacionais, seja porque necessita de 

uma produção competitiva para o mercado externo, 

o que implica salários baixos e mão de obra 

disponível, isto é, um elevado nível de desemprego; 

seja porque se processa juntamente com um 

aumento da penetração dos capitais norte-

americanos, o que exige a extração de um 



47 

sobrelucro da classe operária (MARINI, 2000, p. 

71-72). 

Então, pensando em termos de Brasil, considerando o grau de 

desenvolvimento e modernização alcançado pelo capitalismo brasileiro, 

pode-se falar ainda em superexploração do trabalho? Mais exatamente, 

duas objeções podem ser feitas: em primeiro lugar, a política de 

valorização salarial levada a cabo pelo governo brasileiro, que no período 

2002-2014 triplicou o valor do salário mínimo legal; em segundo lugar, a 

ampliação da capacidade de consumo dos trabalhadores, consequência do 

aumento salarial, mas também do barateamento de algumas mercadorias 

e da facilidade do crédito. Será que tais mecanismos têm conseguido 

contrarrestar a superexploração? 

De início, há que se distinguir o salário mínimo legal do salário 

mínimo necessário. Enquanto o primeiro se refere àquele valor fixado em 

lei, corrigido pela inflação e reajustado, o segundo diz respeito ao valor 

efetivamente necessário para cobrir as despesas básicas do trabalhador 

com alimentação, saúde, vestuário, moradia, transporte, etc. Estudos 

sistemáticos realizados pelo Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (DIEESE) têm mostrado a enorme distância 

que separa um salário do outro, isto é, o quanto o salário mínimo nominal 

está longe de suprir as necessidades humanas básicas do trabalhador e sua 

família, tal como prevê a Constituição Federal. Atualmente, conforme o 

DIEESE, para manter uma família de quatro pessoas, o salário mínimo 

deveria aumentar mais de 300%. 

Com base na cesta mais cara, que, em maio, foi a 

de Porto Alegre, e levando em consideração a 

determinação constitucional que estabelece que o 

salário mínimo deve ser suficiente para suprir as 

despesas de um trabalhador e da família dele com 

alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, 

higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE 

estima mensalmente o valor do salário mínimo 

necessário. Em maio de 2017, o salário mínimo 

necessário para a manutenção de uma família de 

quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.869,92, ou 

4,13 vezes o mínimo de R$ 937,00. Em abril de 

2017, o piso mínimo necessário correspondeu a R$ 

3.899,66, ou 4,16 vezes o mínimo vigente. Em maio 

de 2016, o salário mínimo necessário foi de R$ 

3.777,93, ou 4,29 vezes o piso em vigor, que 

equivalia a R$ 880,00 (DIEESE, 2017a, p. 1).  
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Portanto, em que pese a relevância da política de valorização 

salarial, fato é que o valor alcançado ainda está muito aquém daquele 

necessário para a manutenção adequada do trabalhador e sua família, 

incluindo as “necessidades do estômago e do espírito”. É claro que, 

comparativamente ao passado, houve uma ampliação do consumo 

popular, mas isso dentro de certos limites e de maneira diferenciada entre 

os diversos segmentos da classe trabalhadora. Por exemplo, trabalhadores 

mais qualificados e de setores em expansão podem aumentar seu poder de 

compra, o que não acontece com trabalhadores sem qualificação e que 

trabalham na informalidade. No geral, a maioria dos trabalhadores 

brasileiros ganha menos do que precisaria para sua reprodução ou 

manutenção, o que significa que eles continuam a ser remunerados abaixo 

do valor da força de trabalho. 

Mas como é possível ao trabalhador sobreviver com um salário 

ínfimo? A resposta está na política social do Estado capitalista, 

particularmente nos programas de transferência de renda. Na recente 

expansão da assistência social no Brasil, a centralidade está na 

transferência direta de renda mediante condicionalidades, como é o caso 

do Programa Bolsa Família (PBF). Já se foi o tempo em que a assistência 

social era destinada apenas aos excluídos do mercado de trabalho (pobres 

e desempregados), pois muitos dos beneficiários do PBF exercem 

atividade laboral, seja fazendo “bicos” na informalidade, seja trabalhando 

numa empresa terceirizada, porém não conseguem manter a si e suas 

famílias com a renda que recebem. 

O PBF não visa substituir e sim complementar o salário do 

trabalhador, até porque, se assim não fosse, estaria desestimulando o 

trabalho, o que iria contra o sistema capitalista. Por isso, o benefício 

concedido pelo Programa garante, a um só tempo, o rebaixamento salarial 

e o consumo mínimo de subsistência. Inserido numa conjuntura de 

desemprego, subemprego, informalidade, terceirização e até de trabalho 

escravo, o chamado Bolsa Família funciona, na prática, como instrumento 

e suporte às atuais formas de superexploração do trabalho. O Programa 

assegura a sobrevivência do trabalhador precarizado para permitir que ele 

continue precarizado, isto é, para que ele seja remunerado aquém do seu 

valor enquanto força de trabalho. 

Sendo assim, apesar da sua importância e contraditoriamente, o 

Bolsa Família estaria dando suporte à superexploração do trabalho, 

funcionando como instrumento, simultaneamente, econômico e político. 

Econômico porque complementa o baixo salário do trabalhador e lhe 

possibilita o acesso ao mercado de consumo, ainda que limitado ao 

mínimo indispensável para sua subsistência; político pela sua capacidade 
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de dissimular a exploração para o próprio trabalhador e mantê-lo sob 

controle, atenuando o conflito de classes que, do contrário, poderia 

emergir de sua condição social. 

Se há outro instrumento viabilizador da superexploração, ele foi 

gestado no Congresso Nacional e atende pelo pseudônimo de Lei da 

Terceirização (Lei nº. 13.429/2017), a qual dispõe sobre o trabalho 

temporário nas empresas urbanas e sobre as relações de trabalho nas 

empresas que prestam serviços a terceiros. No essencial, a nova legislação 

permite às empresas terceirizarem, além das atividades-meio, também as 

atividades-fim, sem criar qualquer vínculo empregatício entre a empresa 

contratante e os trabalhadores terceirizados. Isso serviria, supostamente, 

para dar segurança jurídica e aumentar a produtividade das empresas 

brasileiras.  

A Lei da Terceirização coloca os efeitos da crise econômica sobre 

os ombros dos trabalhadores, dando base legal para uma ampla e irrestrita 

política de terceirizações, tanto no setor privado quanto no setor público. 

Essa lei poderá se tornar um instrumento jurídico-político funcional à 

superexploração do trabalho, pois os trabalhadores terceirizados 

trabalham mais e ganham menos, além de terem menor representação 

sindical, o que tem impacto no salário. As consequências para os 

trabalhadores são presumíveis: perda de direitos trabalhistas, precarização 

das condições de trabalho, rebaixamento salarial, fragmentação e 

desmobilização política. Juntando-se a autointitulada reforma trabalhista, 

que retira direitos dos trabalhadores para preservar os lucros do capital, a 

tendência é de que, num futuro muito próximo, ficará mais fácil para o 

capital superexplorar a força de trabalho brasileira. 

Poder-se-ia fazer objeção dizendo que, sendo o capitalismo um 

sistema universal e considerando-se ainda a mundialização da economia, 

a exploração da força de trabalho tende a ser a mesma na Europa, na Ásia 

ou na América Latina. Em parte, isso é verdade. Mas no sentido de que 

onde existe capitalismo há exploração do trabalho pelo capital. Em todo 

caso, seguindo a hipótese de Valencia (2009), pode-se afirmar que, dada 

a conjuntura de crise econômica mundial, a superexploração do trabalho 

tem sido exportada da periferia para o centro, através da precarização do 

emprego, da deterioração dos salários, da perda de direitos trabalhistas, 

etc. Quer dizer, a superexploração que caracteriza a economia dependente 

passou a operar também na economia central, integrando-se às estratégias 

do capital para recuperar e manter as taxas de lucro. 

Postulo que, pelo contrário, a superexploração, 

entendida como um regime de exploração do 
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capital nas sociedades dependentes e 

subdesenvolvidas, está se convertendo também 

num regime de exploração da força de trabalho nos 

países capitalistas desenvolvidos, com a finalidade 

de contrapor-se aos efeitos perniciosos da longa 

depressão da economia mundial em suas 

declinantes taxas de crescimento, de rentabilidade e 

de produção de valor e mais-valia (VALENCIA, 

2009, p. 17). 

Enfim, vale para a superexploração do trabalho a mesma máxima 

do capitalismo dependente: por maiores que sejam o desenvolvimento 

econômico e o progresso político, os resultados são novas formas e 

modernos instrumentos para garantir a continuidade da superexploração e 

não para superá-la ou reduzi-la. A superexploração do trabalho e a 

dependência são duas faces da mesma moeda e, para enfrentá-las, no 

Brasil como nos demais países latino-americanos, só existe um caminho: 

a luta pela transformação social. 

1.3 AS PARTICULARIDADES DA QUESTÃO SOCIAL BRASILEIRA 

A pergunta “o que é questão social?” suscita, na maioria das vezes, 

respostas diferentes umas das outras. A questão social tem sido objeto de 

investigação de pesquisadores situados em distintas correntes teóricas e 

com posições políticas divergentes, com destaque para a chamada escola 

francesa8. Mas a perspectiva teórica adotada neste texto é outra: filia-se à 

tradição marxista e dela retira as categorias fundamentais para apreender 

a gênese e a reprodução da questão social, com ênfase nas suas 

particularidades no âmbito do capitalismo dependente brasileiro. 

Para Ianni (1992), a questão social é constituída por desigualdades 

e antagonismos de natureza econômica e política, mesclados com aspectos 

culturais, raciais e regionais. Ela supõe, necessariamente, a existência de 

lutas sociais, protestos, greves e reivindicações, seja pelo acesso à terra, 

seja por emprego e salário, seja por direitos sociais como saúde, educação 

e habitação. Tais lutas envolvem diversos sujeitos coletivos: trabalhadores 

                                                 
8 Ver, especialmente, Robert Castel e Pierre Rosanvallon (CASTEL, R. As 

metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes, 1998. 

ROSANVALLON, P. A nova questão social: repensando o Estado Providência. 

Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 1998). Para uma análise crítica destes autores, 

ver o livro aqui citado de Iamamoto (2011).  
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da cidade e do campo, movimentos sociais, comunidades, sindicatos ou 

associações, partidos políticos. 

A questão social apresenta diferentes aspectos 

econômicos, políticos e culturais. Umas vezes 

envolve principalmente operários, outras 

camponeses. Aqui podem estar presentes os negros, 

lá, os índios. Sem esquecer que um muitas vezes é 

o outro. As reivindicações, os protestos e as 

revoltas não se esgotam no nível da economia e da 

política. Podem implicar aspectos culturais. No 

limite, as mais diferentes manifestações de 

trabalhadores da cidade e do campo, enquanto 

expressões da questão social, podem implicar tanto 

a reforma das relações e instituições sociais como a 

sua revolução (IANNI, 1992, p. 94). 

Desse ponto de vista, é de suma importância pensar o Brasil, o que 

requer atenção especial às características próprias da formação social 

brasileira. É preciso, pois, considerar as particularidades econômicas, 

políticas e socioculturais que atribuem especificidades à questão social, a 

qual, inclusive, deve ser datada de modo diferente. Em terras tupiniquins, 

segundo Ianni (1992), a questão social se põe historicamente desde a 

abolição da escravatura e a emergência do regime de trabalho livre, 

quando passou a ser um elemento constitutivo da sociedade nacional. 

Com a Abolição, a emergência do regime de 

trabalho livre e toda a sequência de lutas por 

condições melhores de vida e trabalho, nessa altura 

da história coloca-se a questão social. As 

diversidades e os antagonismos sociais começam a 

ser enfrentados como situações suscetíveis de 

debate, controle, mudança, solução ou negociação. 

Ainda que na prática predominem as técnicas 

repressivas, a violência do poder estatal e a privada, 

ainda assim o direito liberal adotado nas 

constituições e nos códigos supõe a possibilidade 

da negociação (IANNI, 1992, p. 88). 

Dar ênfase à dimensão política e às particularidades da questão 

social não implica em ocultar ou desconsiderar seus determinantes 

estruturais. Aqui como alhures, a gênese da questão social deve ser 

buscada no chão da fábrica bem como no solo agrícola, isto é, nas diversas 

formas de exploração do trabalho pelo capital, na apropriação privada da 

riqueza socialmente produzida, na contradição entre o desenvolvimento 
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das forças produtivas e as relações sociais de produção, que é de onde 

surge o antagonismo de classe entre o proletariado e a burguesia e seu 

consequente embate político. “A gênese da questão social na sociedade 

burguesa”, afirma Iamamoto (2011, p. 156), “deriva do caráter coletivo da 

produção contraposto à apropriação privada da própria atividade humana 

– o trabalho –, das condições necessárias à sua realização, assim como de 

seus frutos”. 

Nesse sentido, duas categorias advindas da crítica marxiana da 

economia política são mesmo fundamentais, a saber: mais-valia e lei geral 

da acumulação capitalista. A primeira delas expressa a relação de 

exploração que está na base do modo de produção capitalista, 

precisamente quando o capitalista compra a mercadoria força de trabalho 

e passa a dispor de seu valor de uso. Isso porque, diferentemente das 

outras mercadorias (matérias-primas, instrumentos, máquinas, etc.), a 

força de trabalho, ao ser utilizada no processo produtivo, gera um valor 

excedente àquele necessário à sua reprodução, valor este que é apropriado 

pelo capitalista e que constitui a fonte do seu lucro9.  

Parte dessa mais-valia criada pelo trabalhador e apropriada pelo 

capitalista é sempre reconvertida em capital, isto é, utilizada para ampliar 

a escala de produção de mercadorias, permitindo a reprodução ampliada 

ou acumulação de capital. Assim, quanto maior a mais-valia e a 

exploração da força de trabalho – o que se pode obter via extensão da 

jornada, intensificação do ritmo de trabalho ou introduzindo inovações 

tecnológicas –, tanto maior será a acumulação de capital. Como a 

tendência é elevar a composição orgânica do capital (maior investimento 

em tecnologia, por exemplo), proporcionalmente maior será a população 

supérflua ou sobrante para as necessidades médias do capital e, por 

conseguinte, a pauperização dos trabalhadores. Com efeito, o resultado 

imediato da acumulação capitalista é a polarização riqueza versus 

pobreza: 

                                                 
9 “A força de trabalho, durante a jornada de trabalho, produz mais valor que aquele 

necessário à sua produção/reprodução, valor esse expresso no salário; assim, 

mesmo pagando o valor da força de trabalho, o capitalista extrai da jornada do 

trabalhador um excedente (a mais-valia, fonte do seu lucro). Numa palavra, do 

valor criado pela força de trabalho, a parte que excede o valor de sua 

produção/reprodução é apropriada pelo capitalista – a relação capital/trabalho, 

personalizada na relação capitalista/proletário, consiste, pois, na expropriação (ou 

extração, ou extorsão) do excedente devido ao produtor direto (o trabalhador): é 

nessa relação de exploração que se funda o MPC [modo de produção capitalista]” 

(NETTO; BRAZ, 2008, p. 101). 
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Quanto maiores forem a riqueza social, o capital em 

funcionamento, o volume e o vigor de seu 

crescimento e, portanto, também a grandeza 

absoluta do proletariado e a força produtiva de seu 

trabalho, tanto maior será o exército industrial de 

reserva. A força de trabalho disponível se 

desenvolve pelas mesmas causas que a força 

expansiva do capital. A grandeza proporcional do 

exército industrial de reserva acompanha, pois, o 

aumento das potências da riqueza. Mas quanto 

maior for esse exército de reserva em relação ao 

exército ativo de trabalhadores, tanto maior será a 

massa da superpopulação consolidada, cuja miséria 

está na razão inversa do martírio de seu trabalho. 

Por fim, quanto maior forem as camadas lazarentas 

da classe trabalhadora e o exército industrial de 

reserva, tanto maior será o pauperismo oficial. Essa 

é a lei geral, absoluta, da acumulação capitalista 

(MARX, 2013, p. 719-720, grifo do autor).       

Dito isso, pode-se retomar as reflexões feitas anteriormente sobre 

a dependência e a superexploração do trabalho. Recorde-se que o 

capitalismo dependente brasileiro contém em seu desenvolvimento 

histórico alguns determinantes essenciais, tais como o trabalho escravo, o 

latifúndio e a oligarquia agrária, a burguesia industrial associada ao capital 

estrangeiro, o Estado centralizador e autoritário. Além disso, a economia 

dependente se caracteriza por uma forma particular de exploração do 

trabalho e de extração de mais-valia, definida como superexploração do 

trabalho. Como já demonstrado, não se trata de um passado remoto e 

superado; ao contrário, a dependência e a superexploração têm sido 

reinventadas na atualidade, a exemplo das novas formas de trabalho 

escravo encontradas no Brasil. 

Se esta análise estiver correta, é possível sugerir que, em condições 

de dependência e superexploração do trabalho, a questão social tende a se 

intensificar e se complexificar, colocando em risco a própria existência de 

vários segmentos da classe trabalhadora. Por consequência, a pobreza, a 

desigualdade social, o desemprego estrutural, a precarização do trabalho, 

a violência, o não acesso à terra, a falta de moradia e outras tantas 

expressões da questão social tendem a atingir níveis insuportáveis na 

realidade brasileira, o que traz consigo o acirramento de diversos conflitos 

sociais e políticos.   

Basta dar uma olhada pelo Brasil, começando pelos índices de 

pobreza. Segundo relatório do Banco Mundial, no período de 2001 a 2013, 
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o percentual de brasileiros vivendo em extrema pobreza caiu de 10% para 

4%, o que teria levado o país a praticamente erradicar a miséria10. 

Todavia, a concepção de pobreza do World Bank é bastante limitada, 

considerando-se “pobre” aquele indivíduo que vive com menos de 2,5 

dólares por dia, pouco importando se ele não tem onde morar, se não sabe 

ler nem escrever, se não tem acesso às políticas sociais básicas como 

saúde e previdência. Os dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) mostram que existem no Brasil 10,45 

milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza, isto é, com renda 

insuficiente para consumir uma cesta básica de alimentos com o mínimo 

de calorias necessárias; já o número de pessoas na condição de pobreza 

seria de 28,69 milhões11. Mesmo numa visão reducionista da pobreza, que 

ignora suas múltiplas dimensões, são quase 40 milhões de brasileiros 

“pobres de renda”, sem contar os pobres de educação, de habitação, de 

saneamento básico, etc. 

No que se refere às desigualdades sociais, o quadro é ainda mais 

preocupante. Estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), com base nos dados da última Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD), aponta que no Brasil os 10% mais 

pobres sobrevivem com apenas 1,2% da renda nacional, enquanto que os 

10% mais ricos concentram o montante de 41,7% da totalidade da renda 

familiar. A concentração de renda possui também um significativo corte 

racial: no décimo mais pobre da população brasileira, 75% são pretos ou 

pardos e 23,9% são brancos; já no 1% mais rico ou com maiores 

rendimentos, são 14,6% de pretos ou pardos e 83,6% de brancos. Além 

disso, quando se compara as regiões do país, a desigualdade regional de 

renda é flagrante: os 20% mais pobres do Norte e do Nordeste vivem com 

uma renda média familiar per capita, respectivamente, de R$ 144,00 e R$ 

120,00; enquanto isso, os 20% mais pobres do Sul e do Sudeste possuem 

uma renda média por pessoa, respectivamente, de R$ 323,00 e R$ 287,00 

(IBGE, 2014a). 

                                                 
10 Uma versão em inglês do Relatório, intitulado “Prosperidade Compartilhada e 

Erradicação da Pobreza na América Latina e Caribe”, pode ser encontrada no 

seguinte endereço eletrônico: 

<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21751>.  
11 Os dados foram amplamente noticiados pela imprensa brasileira em novembro 

de 2014, sobretudo porque o IPEA evitou sua divulgação no período eleitoral. Se 

o leitor quiser conferir, eles estão disponíveis no banco de dados do Instituto: 

<http://www.ipeadata.gov.br>. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21751
http://www.ipeadata.gov.br/
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Se bem que as desigualdades são inerentes a toda e qualquer 

sociedade dividida em classes sociais, em países de capitalismo 

dependente parece que elas são elevadas ao extremo, configurando um 

verdadeiro abismo social entre ricos e pobres, brancos e negros ou 

indígenas, sul e norte, sudeste e nordeste, latifundiários e sem terra, 

empresários e operários, homens e mulheres. Este quadro de profunda 

desigualdade social se expressa no denominado Índice de Gini, que, numa 

escala crescente de desigualdade de renda que vai de 0 a 1, deixa o Brasil 

com 0,501, o que significa um dos piores índices do mundo (IBGE, 

2014a). 

O desemprego também é um componente ineliminável sob o modo 

de produção capitalista, pois faz parte da própria dinâmica da acumulação, 

tendo um caráter estrutural. Na realidade brasileira, dados coletados pelo 

DIEESE apontam o crescimento da taxa de desemprego, de 2015 para 

2016, em quatro regiões metropolitanas: levando em conta a população 

economicamente ativa em cada área pesquisada, a taxa de desemprego 

total ficou em 10,7% em Porto Alegre, 13,1% em Fortaleza, 16,8% em 

São Paulo e 24,1% em Salvador; ao todo, somando-se as quatro regiões 

metropolitanas, são mais de 2,7 milhões de pessoas desempregadas 

(DIEESE, 2017b). 

Além do desemprego, tem-se a informalidade. Estudo realizado 

pelo IPEA mostra que, no período de março de 2014 a fevereiro de 2015, 

numa população ocupada nas principais regiões metropolitanas do país de 

23 milhões, o nível de informalidade alcançou o patamar de 32,5%, ou 

seja, um terço dos trabalhadores ocupados não tinham carteira assinada 

ou trabalhavam por conta própria (IPEA, 2015). No Brasil inteiro existem 

milhares de trabalhadores, rurais e urbanos, sem direitos trabalhistas 

(férias remuneradas, décimo-terceiro salário, etc.), sem benefícios 

previdenciários (auxílio-doença, aposentadoria, etc.), sem seguro-

desemprego e fundo de garantia, enfim, completamente desprotegidos e 

precarizados. Sem contar que eles recebem salários menores que os 

empregados formais, têm fraca ou inexistente organização sindical e 

sofrem maior instabilidade no trabalho, podendo ser mais facilmente 

dispensados num momento de crise econômica. 

Outro elemento relacionado à questão social brasileira é a 

criminalização de diversos segmentos da classe trabalhadora. Neste 

sentido, o mutirão carcerário realizado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), entre os anos de 2010 e 2011, trouxe informações simplesmente 

estarrecedoras: o estado de São Paulo tinha a maior população carcerária 

do país, com quase 180 mil presos; o Acre era o estado com maior 

percentual de presidiários, sendo uma pessoa presa a cada 200 habitantes; 
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em Recife, o maior presídio do país abrigava 5 mil presos, mas tinha 

capacidade para 1,4 mil; numa penitenciária de Goiás, uma cela com 

capacidade para duas pessoas tinha 35 presos cumprindo pena “uns sobre 

os outros”; no Espírito Santo, 470 mulheres cumpriam pena num espaço 

para 140 pessoas, junto com 17 crianças, filhos e filhas das detentas; em 

Santa Catarina, cerca de mil detentos foram libertados pela força-tarefa, 

sendo que um deles já havia cumprido sua pena há mais de três anos (CNJ, 

2012a). 

Essa dura realidade mostra não apenas a intensidade e a 

complexidade da questão social, mas também a atuação 

predominantemente repressiva e punitiva do Estado. Historicamente, a 

questão social brasileira tem sido naturalizada, considerada como 

fatalidade ou então como herança do passado colonial. E as respostas do 

Estado nacional combinam o assistencialismo e a repressão, ora com 

medidas assistencialistas, ora com medidas de segurança e controle, tudo 

para manter o status quo vigente. Nesse contexto, a tendência é a 

criminalização das classes e grupos sociais subalternos, pois “[...] quando 

se criminaliza o ‘outro’, isto é, um amplo segmento da sociedade civil, 

defende-se, mais uma vez, a ordem social estabelecida” (IANNI, 1992, p. 

101).  

Essa histórica criminalização de vários segmentos da classe 

trabalhadora e subalterna tem se reproduzido, de forma direta, na 

violência policial contra a população jovem, negra e moradora das 

periferias das cidades brasileiras. Não há dúvida de que o braço repressivo 

do Estado tem um alvo preferencial, um determinado estrato social quase 

sempre colocado “sob suspeita de”, seja por sua condição econômica 

(pobreza), seja pela cor da pele (negra), seja pelo lugar onde vive (favela). 

Numa palavra, ser “pobre, negro e favelado” no Brasil coloca o “cidadão” 

numa condição de “criminoso em potencial”, o que justificaria o uso de 

uma ostensiva e violenta política de segurança e controle, a qual tem sido 

cada vez mais letal12. 

                                                 
12 Via de regra, a força policial encontra formas de dissimular o extermínio dos 

“suspeitos” (oculta o cadáver, elimina as provas, coage testemunhas, etc.). Mesmo 

assim, vários exemplos podem ilustrar a assertiva acima. Um deles ficou 

conhecido na mídia como “caso Amarildo”: o ajudante de pedreiro Amarildo de 

Souza, morador da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, foi detido por policiais 

militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e, depois disso, simplesmente 

desapareceu, sequer tendo seu corpo encontrado; outro exemplo vem de 

Salvador/BA, onde em apenas três dias, a polícia militar baiana executou 15 

jovens negros, moradores de comunidades pobres, que seriam suspeitos de 
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De maneira geral, a própria violência atinge com maior intensidade 

e numa proporção mais elevada um grupo específico, que é composto 

majoritariamente por jovens, pobres e negros. É o que tem mostrado a 

série de pesquisas Mapa da Violência. Num estudo recente, constatou-se 

que, dentre as mortes por causa externa no período 1980-2012, a taxa de 

homicídio aumentou 148,5%, sendo que, na faixa etária de 13 a 21 anos, 

houve um salto de 4,0 para 75,0 mortes para cada 100 mil jovens nessa 

idade. Conforme o relatório, agora no período 2002-2012, a evolução dos 

homicídios no Brasil segue uma acentuada tendência de queda no número 

de vítimas de raça branca (-24,8%) e aumento de vítimas entre os negros 

(+38,7%). Assim, o índice de vitimização negra cresceu 100,7% em dez 

anos, sendo que, em 2012, foram assassinados, proporcionalmente, 

146,5% mais negros do que brancos (WAISELFISZ, 2014). 

Há também o ingresso precoce de crianças e adolescentes no 

mercado de trabalho. Apesar dos avanços obtidos pelo Brasil no combate 

ao trabalho infantil, sobretudo com a criação do Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI), parece que o problema ainda está longe de 

ser solucionado. Em 2010/2011, o número de crianças e adolescentes de 

10 a 17 anos que estavam trabalhando chegou a 3,4 milhões. O trabalho 

infantil doméstico em casa de terceiros atingia 258 mil brasileiros nessa 

faixa etária; no espaço urbano, as principais atividades realizadas por 

meninos e meninas eram serviços informais no comércio ambulante, 

coleta e seleção de lixo e o envolvimento na venda de drogas; já a área 

rural concentrava 450 mil crianças e adolescentes de 5 a 13 anos na 

produção agrícola e extrativa, a maioria delas sequer recebendo 

remuneração (SAKAMOTO, 2012).  

Outra evidência da complexidade da questão social são as pessoas 

que vivem em situação de rua nos grandes centros urbanos do Brasil. Ao 

analisar um conjunto de pesquisas sobre população em situação de rua, 

realizadas entre 1995 e 2005, em quatro capitais brasileiras, Silva (2009) 

identificou esse grupo populacional: a maioria das pessoas que vivem nas 

ruas são do sexo masculino (78%), têm idades entre 25 e 55 anos (mais de 

50%), sabem ler e escrever (cerca de 70%), têm permanecido nas ruas pelo 

tempo de 1 a 5 anos, não possuem contato com a família (apenas 10% 

estão acompanhadas por parentes), realizam atividades informais para 

sobreviver (principalmente a coleta de materiais recicláveis) e fazem uso 

                                                 
planejar um assalto (cf. ARAÚJO, E. Em três dias, PM de Salvador matou 15 

jovens negros. Carta Capital, São Paulo, 09 fev. 2015. Disponível em: 

<http://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-tres-dias-pm-de-salvador-matou-

15-jovens-negros-5479.html>. Acesso em: 27 mai. 2015). 
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frequente de álcool e outras drogas (em torno de 80%). Segundo a autora, 

a população em situação de rua enfrenta dificuldades de acesso às políticas 

sociais básicas (saúde, assistência social, habitação, etc.), até mesmo 

devido a entraves burocráticos, como a exigência de documentação civil 

e endereço domiciliar. 

Vivendo na rua ou fora dela, parte considerável da população 

brasileira tem dificuldades para obter até mesmo a alimentação necessária 

à sua subsistência. De acordo com estudo realizado pelo IBGE, no período 

de 2009 a 2013, o número de domicílios em situação de insegurança 

alimentar reduziu de 30,2% para 22,6%, mas ainda atinge 14,7 milhões de 

domicílios brasileiros; considerando-se os moradores desses domicílios, 

no mesmo período, também houve redução (de 34,1% para 25,8%), mas 

mesmo assim são 52 milhões de brasileiros sobrevivendo com algum grau 

de insegurança alimentar. As regiões norte e nordeste apresentam maiores 

proporções de domicílios em situação de insegurança alimentar (36,1% e 

38,1%, respectivamente), enquanto nas demais regiões do país esse 

percentual fica abaixo dos 20%. Ainda, a incidência da insegurança 

alimentar é maior nos domicílios cuja pessoa de referência é de cor preta 

ou parda (29,8% contra 14,4% para os brancos) (IBGE, 2014b).  

Não bastasse isso, a política social, que poderia atenuar algumas 

das expressões da questão social, não tem a efetividade e a abrangência 

necessárias para fazê-lo. Ao longo da história brasileira, desde as Caixas 

de Aposentadorias e Pensões nos anos 1920, a política social possui um 

caráter corporativo e fragmentado, beneficiando determinadas categorias 

de trabalhadores vinculadas a setores específicos da economia, em 

prejuízo da ampliação e universalização do acesso. Ademais, da Legião 

Brasileira de Assistência criada nos anos 1940 ao Programa Comunidade 

Solidária da década de 1990, outro aspecto central da política social no 

Brasil é a sua conformação pela lógica do favor e do clientelismo, em 

detrimento dos direitos e conquistas sociais da classe trabalhadora. É certo 

que a Constituição Federal de 1988 trouxe expectativas de construção de 

um inédito sistema de proteção social no país, mais ou menos inspirado 

no Welfare State europeu, mas a implantação do ideário neoliberal acabou 

por derruir as esperanças, colocando o ajuste fiscal na condição de 

prioridade nacional. 

Nesse ponto, é imprescindível colocar a dívida pública (interna e 

externa) no centro do debate. A dívida pública faz parte da própria 

dinâmica do capitalismo na periferia, em suas relações com o capital 

estrangeiro e as nações hegemônicas. Desde os acordos com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) de 1999, os governos brasileiros têm 

gerado crescentes superávits primários, a fim de honrar os compromissos 
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com os credores financeiros. Os dados da Auditoria Cidadã da Dívida, 

disponíveis em seu sítio eletrônico (www.auditoriacidada.org.br), 

indicam que os juros e amortizações corroeram 43,94% do Orçamento 

Geral da União em 2016. Apesar disso, o estoque da dívida pública 

federal, que inclui os endividamentos interno e externo, fechou o ano em 

3,112 trilhões de reais (isso mesmo, trilhões!), com aumento de 11,45% 

em relação ao ano anterior, conforme relatório da Secretaria do Tesouro 

Nacional (BRASIL, 2017). Ainda, o governo utiliza o mecanismo da 

Desvinculação das Receitas da União (DRU), que permite a retirada de 

30% dos recursos da seguridade social (saúde, previdência e assistência), 

para garantir o investimento financeiro de bancos, fundos de pensão, 

seguradoras e outros13.  

Nesse contexto é que tem ocorrido um amplo enxugamento do 

Estado (social), de caráter destrutivo e regressivo, configurando uma 

verdadeira “contrarreforma”, o que incide direta ou indiretamente na 

questão social brasileira. A partir de uma suposta crise fiscal do Estado, 

resultante do “esgotamento do modelo estatizante de intervenção”, busca-

se transferir para o setor privado as atividades que interessam ao mercado 

(a exemplo da privatização das empresas estatais), bem como 

descentralizar para o “setor público não estatal” os serviços considerados 

não exclusivos, tais como educação, saúde, assistência social, etc. Assim, 

as políticas sociais “[...] entram neste cenário caracterizadas por meio de 

um discurso nitidamente ideológico. Elas são: paternalistas, geradoras de 

desequilíbrio, custo excessivo do trabalho, e devem ser acessadas via 

mercado. Evidentemente, nessa perspectiva deixam de ser direito social” 

(BEHRING, 2003, p. 64). 

Se esta reflexão procede, isto é, se a questão social for realmente 

mais intensa e complexa em condições de dependência e superexploração, 

então, por conseguinte, a tendência é de que os conflitos sociais se tornem 

                                                 
13 “No capitalismo contemporâneo, particularmente no caso brasileiro, ocorre uma 

apropriação do Fundo Público da seguridade social, para valoração e acumulação 

do capital vinculado à dívida pública. Em outras palavras, parcelas consideráveis 

dos recursos da seguridade social acabam sendo desvirtuadas das suas finalidades 

e impedem maior investimento e ampliação de direitos. A arrecadação dos 

recursos da seguridade social acaba se constituindo, no atual quadro fiscal e 

tributário do Brasil, em importante fonte de composição do superávit primário. 

Em última instância, destinam-se recursos que deveriam ser aplicados em 

políticas sociais, para o pagamento de juros da dívida pública brasileira, cujos 

credores são os rentistas do capital financeiro” (BOSCHETTI; SALVADOR, 

2006, p. 54). 
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igualmente mais tensos e frequentes nesse lado do Atlântico. É certo que 

para demonstrá-lo seria necessário um estudo comparativo. Contudo, para 

os propósitos deste texto, é suficiente indicar alguns acontecimentos 

recentes no Brasil, em que pese a grande mídia sempre buscar silenciá-los 

ou minimizá-los. Quiçá por isso, costuma-se não perceber ou não dar a 

devida importância para o extraordinário mosaico de lutas sociais, 

manifestações, greves, protestos, ocupações, etc., que mobilizam diversos 

sujeitos coletivos em várias partes do território nacional (trabalhadores do 

campo e da cidade, negros, indígenas, mulheres, minorias sexuais, 

estudantes, servidores públicos, e assim por diante). 

Vejam-se alguns exemplos, todos do ano de 201514. Em maio, 

cerca de mil e quinhentas famílias integrantes do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (MTST) ocuparam três terrenos abandonados na 

região metropolitana de São Paulo, sob o lema “ao corte de gastos para 

moradia pelo ajuste fiscal responderemos com lutas e ocupações”. Já o 

Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST) 

levou mais de três mil famílias, no mês de junho, para ocupar pela segunda 

vez um latifúndio improdutivo com 21 mil hectares, localizado em Goiás. 

Também em maio, centenas de mulheres realizaram a 5ª edição da Marcha 

das Vadias em São Paulo, denunciando a culpabilização das vítimas de 

violência sexual e reivindicando a legalização do aborto. Em junho, 

milhares de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais realizaram a 

19ª Parada do Orgulho LGBT, também na capital paulista, denunciando a 

homofobia e a intolerância sexual. Entidades e grupos do movimento 

negro também foram às ruas, no mês de maio, para denunciar o racismo e 

o genocídio da população negra que mora nas periferias. No mesmo 

período, foi a vez das centrais sindicais (CUT, Força Sindical, CSP-

Conlutas, dentre outras), que realizaram o Dia Nacional de Paralisação, 

reunindo milhares de trabalhadores em diversas capitais do país, para lutar 

contra a lei da terceirização, o ajuste fiscal do governo e a retirada de 

direitos trabalhistas e previdenciários. 

Além disso, inúmeras greves e protestos vêm ocorrendo no Brasil, 

desde a paralisação dos caminhoneiros, passando por greves de 

trabalhadores da indústria, até os movimentos paredistas no setor público. 

                                                 
14 Este levantamento foi feito mais ou menos na metade do ano de 2015. Preferiu-

se não atualizá-lo precisamente para mostrar que as lutas sociais fazem parte da 

sociedade brasileira em sua normalidade ou cotidiano e não apenas em 

conjunturas específicas, como se poderia confundir caso os mencionados 

acontecimentos tivessem relação com o golpe jurídico-parlamentar-midiático de 

2016 (também conhecido como impeachment) e seus desdobramentos políticos. 



61 

A título de ilustração, recorde-se a emblemática greve dos professores do 

estado do Paraná, que ficaram mais de 40 dias parados e tiveram de 

enfrentar a mais brutal e truculenta violência policial, que deixou cerca de 

duzentos grevistas feridos, oito deles em estado grave.  

Não se pode esquecer, é claro, do movimento Amanhecer Contra a 

Redução, que mobilizou mais de 20 mil pessoas, nas ruas do Rio de 

Janeiro, para dizer com todas as letras: “eu sou contra a redução da 

maioridade penal”. O movimento reuniu jovens, estudantes, intelectuais, 

militantes políticos, artistas, ativistas dos direitos humanos, dentre outros, 

utilizando música, arte, cultura, troca de experiências e debates. O 

Amanhecer se multiplicou pelo Brasil, ganhou apoio político, conquistou 

novos participantes e chegou ao Congresso Nacional, para tentar barrar a 

famigerada PEC 171 e evitar o encarceramento em massa de adolescentes 

pobres e negros.  

Parte da esquerda brasileira, mais ortodoxa e eurocêntrica, não 

atribui relevância aos movimentos supracitados, minimizando seus efeitos 

políticos, sob a alegação de que não atacam, direta e sistematicamente, as 

bases estruturais do sistema capitalista. Nada mais equivocado. Não se 

pode hierarquizar as lutas sociais, como se umas fossem mais importantes 

do que as outras, umas fossem centrais e outras periféricas, umas fossem 

estratégicas e outras nem tanto. Antes de tudo, trata-se de encontrar 

mediações que permitam articular e unificar as diferentes bandeiras dos 

movimentos sociais, dos sindicatos de trabalhadores e dos partidos 

políticos, sem que, para isso, seja preciso anular suas especificidades. Esta 

é, pois, a única estratégia política capaz de combater a crescente 

fragmentação das “lutas parciais”, as quais dão vida ao Brasil e contêm 

em si o germe da transformação social. 

1.4 RACISMO ESTRUTURAL, CRIMINALIZAÇÃO E GENOCÍDIO 

DA POPULAÇÃO NEGRA  

Falar de um tema tão complexo e polêmico como o racismo 

constitui tarefa das mais difíceis e desafiadoras. Desde o início, é preciso 

fazer escolhas entre diferentes autores, abordagens e perspectivas 

analíticas. Nesse texto, o caminho escolhido segue um pressuposto teórico 

(e político) norteador: raça e classe social são elementos absolutamente 

indissociáveis. É por isso que os autores utilizados como referência são 

aqueles que buscam fazer uma análise materialista do racismo, a maioria 

dos quais vinculados à tradição marxista (Eric Williams, Clóvis Moura, 

Abdias do Nascimento, Florestan Fernandes, Octávio Ianni, para citar 

alguns). Por conseguinte, refuta-se qualquer abordagem culturalista, a 
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exemplo da literatura de Gilberto Freyre, que, aliás, enxergava a senzala 

com os olhos da casa-grande, donde seu apreço pela miscigenação étnica 

e cultural. 

Naturalmente, o escopo deste trabalho não permite uma análise 

suficientemente aprofundada (nem mesmo o autor se acha em condições 

de fazê-la), de maneira que lacunas ou omissões são tão inevitáveis quanto 

previsíveis. Com tal ressalva e sob uma perspectiva histórica, selecionou-

se cinco tópicos aqui considerados mais relevantes ou pertinentes, em 

torno dos quais giram as reflexões apresentadas a seguir. São eles: 1) o 

racismo como relação social inerente à estrutura da sociedade capitalista; 

2) a escravidão como base indispensável do processo histórico de 

acumulação capitalista; 3) o significado político e econômico da abolição 

da escravatura no Brasil; 4) a quilombagem e a práxis política do negro 

brasileiro; 5) o mito da democracia racial e o genocídio da população 

negra15. 

O racismo como relação social inerente à estrutura da sociedade 

capitalista (racismo estrutural). Seguindo-se as indicações de Silvio Luiz 

de Almeida16, pode-se afirmar que o racismo constitui uma relação social 

estrutural, ou seja, não é um fenômeno conjuntural, episódico ou 

localizado, fazendo parte do modo regular ou normal de funcionamento 

                                                 
15 Devido à bibliografia utilizada e levando em conta o objeto de estudo, haverá 

uma ênfase na raça negra, o que, na maioria das vezes, abrange em maior ou 

menor grau também a raça indígena. Outra observação necessária é que as 

gradações referentes à cor da pele (mulato, pardo, mestiço, etc.) são 

propositalmente deixadas de lado, preferindo-se o termo genérico negro, o qual 

designa fundamentalmente o não branco. Concordando-se com Abdias do 

Nascimento (1978, p. 42, grifo do autor): “[...] Um brasileiro é designado preto, 

negro, moreno, mulato, crioulo, pardo, mestiço, cabra – ou qualquer outro 

eufemismo; e o que todo o mundo compreende imediatamente, sem possibilidade 

de dúvidas, é que se trata de um homem-de-cor, isto é, aquele assim chamado 

descende de escravos africanos. Trata-se, portanto, de um negro, não importa a 

gradação da cor da sua pele. Não vamos perder tempo com distinções supérfluas”. 
16 Toma-se como referência as palestras proferidas pelo autor em dois eventos 

científicos recentes: a conferência intitulada “Estado, Direito e Análise 

Materialista do Racismo”, promovida pelo Instituto de Estudos Latino-

Americanos (IELA/UFSC), no dia 30 de junho de 2016, em Florianópolis/SC; e 

a fala na mesa redonda “A Questão da Violência Contra Crianças e Adolescentes, 

com Destaque para o Genocídio da Juventude Pobre e Negra”, ocorrida no VI 

Seminário Internacional de Direitos Humanos, Violência e Pobreza, organizado 

pelo Programa de Estudos de América Latina e Caribe (PROEALC/UERJ), de 19 

a 21 de outubro de 2016, no Rio de Janeiro/RJ. 
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de toda sociedade capitalista, donde sua naturalização. O racismo não é o 

sintoma de uma doença ou estado patológico, tampouco significa um 

desvio de caráter no sentido moral, ambos de natureza puramente 

individual. Da mesma forma, o racismo não é um problema jurídico ou 

jurídico-penal, sendo insolúvel pela via punitiva da criminalização. Trata-

se de um problema, a um só tempo, econômico e político: “Ao contrário 

do que apregoam as leituras liberais, racismo não é apenas um problema 

ético, uma categoria jurídica ou um dado psicológico. Racismo é uma 

relação social, que se estrutura política e economicamente” (ALMEIDA, 

2016, p. 23). 

Ademais, o racismo não se refere exclusivamente a uma herança 

do passado escravista, assim tomado em seu aspecto cultural, como 

hábitos e costumes legados e que, a despeito da modernização, ainda não 

foram superados ou eliminados. Isso porque, na sociedade capitalista, o 

racismo herdado do antigo regime é absorvido e incorporado às suas 

relações sociais determinantes, adquirindo uma outra forma, 

especificamente capitalista, e sendo reproduzido por mecanismos de 

poder e dominação.  

O conflito social entre capital e trabalho assalariado 

não é único conflito existente na sociedade 

capitalista. Há outros conflitos que se articulam 

com as relações de dominação e exploração, que 

não se originam nas relações de classe e tampouco 

“desapareceriam com ela”: são conflitos raciais, 

sexuais, religiosos, culturais e regionais que 

remontam a períodos anteriores ao capitalismo, mas 

que nele tomam uma forma especificamente 

capitalista. Portanto, entender a dinâmica dos 

conflitos raciais e sexuais é absolutamente 

essencial à compreensão do capitalismo, visto que 

a dominação de classe se realiza nas mais variadas 

formas de opressão racial e sexual [...] (ALMEIDA, 

2017, p. 191, grifo do autor) 

Como relação social, dotada de materialidade, o racismo põe frente 

a frente brancos e negros (ou não brancos), como pertencentes a raças não 

só distintas, mas desiguais e hierarquizadas, consideradas 

ideologicamente como superior e inferior. O preconceito racial, como 

opinião e modo de pensar, e a discriminação racial, como atitude e modo 

de agir, são manifestações individuais, coletivas e até institucionais do 

racismo estrutural, podendo se dar de forma consciente ou inconsciente. 

Conforme o caso, tais manifestações podem ser tanto explícitas e 
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chocantes quanto indiretas e imperceptíveis. Como relação social, o 

racismo se infiltra nas outras relações sociais (econômicas, políticas, 

culturais, jurídicas, familiares, etc.), espraiando-se de modo difuso por 

toda a sociedade.  

Como elemento estrutural e estruturante da sociedade capitalista, 

dotado de historicidade, o racismo não pode ser suprimido por meio de 

políticas públicas e medidas legais ou institucionais, ainda que elas sejam 

importantes e atendam aos interesses e necessidades da população negra 

(ou indígena). Daí talvez o principal dilema do movimento negro: para 

além da prática da denúncia, combater o racismo buscando promover a 

integração e participação do negro na sociedade e no Estado ou avançar 

para estabelecer mediações e articulações da luta de raças com a luta de 

classes. Como enfatiza Dennis de Oliveira (2017, p. 35, grifo do autor): 

“O grande desafio do movimento negro atual é lutar para que o combate 

ao racismo ocupe o centro de uma agenda política anticapitalista. Pois o 

racismo não é uma deformação de comportamento e sim um mecanismo 

processual do capitalismo”.  

A escravidão como base indispensável da acumulação capitalista. 

É impossível falar de racismo no Brasil sem levar em conta os quase 

quatro séculos de escravidão e os efeitos daí decorrentes. Aqui como em 

qualquer lugar do mundo, escravidão e racismo estão ligados pela história. 

Como diz Eric Williams (2012, p. 34), “a escravidão não nasceu do 

racismo: pelo contrário: o racismo foi consequência da escravidão”. 

Segundo este historiador, o que determinou o surgimento da escravidão 

colonial foi, antes de tudo, uma necessidade econômica: com a descoberta 

do Novo Mundo, era preciso mão-de-obra para produzir açúcar, tabaco e 

algodão em grande escala. Por isso os europeus recorreram ao trabalho 

escravo, primeiro indígena e depois negro, o que exigia o 

desenvolvimento do tráfico. Nesse contexto, a origem da escravidão negra 

não tem nada a ver com o clima tropical, como se o trabalhador branco 

não o suportasse, apenas os africanos. E o mesmo vale para a cor da pele:  

Eis aí, portanto, a origem da escravidão negra. A 

razão foi econômica, não racial; não teve nada a ver 

com a cor da pele do trabalhador, e sim com o baixo 

custo da mão de obra. Comparada ao trabalho 

indígena e branco, a escravidão negra era muito 

superior. [...] Suas feições, o cabelo, a cor e a 

dentição, suas características “sub-humanas” tão 

amplamente invocadas, não passaram de 

racionalização posterior para justificar um fato 

econômico simples: as colônias precisavam de mão 



65 

de obra e recorreram ao trabalho negro porque era 

o melhor e o mais barato. Não era uma teoria; era 

uma conclusão prática extraída da experiência 

pessoal do fazendeiro. Ele iria até a Lua, se 

precisasse, para conseguir mão de obra. A África 

ficava mais perto do que a Lua, mais perto também 

do que as terras mais populosas da Índia e da China. 

Mas estas também teriam a sua vez (WILLIAMS, 

2012, p. 50-51).     

Daí que o tráfico de escravos, principalmente nos séculos XVII e 

XVIII, tornou-se a mola propulsora do comércio mundial. Era o tempo do 

comércio marítimo triangular do qual participavam a Inglaterra com seus 

artigos manufaturados, a África com sua mercadoria humana e as Índias 

Ocidentais (ilhas do Caribe) com suas matérias-primas coloniais. As 

condições que permitiram o desenvolvimento da indústria britânica 

derivam diretamente desse comércio marítimo triangular. Por meio dele, 

a nascente indústria britânica ganhava, ao mesmo tempo, novos mercados 

para suas manufaturas e produtos tropicais para industrialização. “Os 

lucros obtidos”, afirma Williams (2012, p. 90), “forneceram um dos 

principais fluxos da acumulação do capital que, na Inglaterra, financiou a 

Revolução Industrial”. Certamente, o aumento da produção industrial 

inglesa exigia financiamento e, naquela época, não havia ninguém mais 

capitalizado do que um fazendeiro das Índias Ocidentais ou um 

comerciante de escravos de Liverpool. Foi esse capital que financiou 

James Watt e a máquina a vapor. 

Ao enfocar o mesmo tema, Octávio Ianni (1978) também observa 

a íntima conexão entre escravidão e capitalismo. Segundo o autor, na 

mesma época em que na Europa se implantava e se generalizava o 

trabalho livre, nas colônias do Novo Mundo se criavam e se expandiam 

as plantations, os engenhos e as encomiendas, cujo trabalho escravo ou 

compulsório era a base da produção e da organização social. 

Contraditoriamente, enquanto na Europa, sobretudo na Inglaterra, ocorria 

o processo chamado de acumulação primitiva, com o surgimento do 

trabalhador livre, nas fazendas do Novo Mundo ainda era tempo de 

escravidão. “Foi esse o contexto histórico no qual se criou o trabalhador 

livre, na Europa, e o trabalhador escravo, no Novo Mundo. Sob esse 

aspecto, pois, o escravo, negro ou mulato, índio ou mestiço, esteve na 

origem do operário” (IANNI, 1978, p. 6).   

Williams (2012) mostra que, no período entre 1783 e 1833, a 

Inglaterra teve uma expansão industrial aceleradíssima, a exemplo da 

tecelagem de algodão, cujas exportações saltaram de 1 milhão de libras 
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em 1785 para 31 milhões de libras em 1830. Desenvolvendo-se nesse 

ritmo acelerado, o capitalismo britânico necessitava ampliar e diversificar 

os mercados, sendo que o sistema colonial, que fora a base econômica 

desse desenvolvimento, acabou por se tornar um entrave. Isso não pelo 

trabalho escravo, mas sim pelo monopólio comercial, que fazia com que 

as colônias fossem obrigadas a enviar seus produtos apenas para a 

metrópole, que em contrapartida concedia o monopólio de seu mercado 

interno. A Revolução Americana e a independência das colônias do Norte 

já tinham prenunciado o início de uma nova era, a do livre-comércio, onde 

não havia espaço para o monopólio das Índias Ocidentais. Aquelas forças 

econômicas que ergueram o capitalismo industrial passaram a ser uma 

barreira e os mesmos interesses econômicos que tinham se fundado na 

escravidão agora iriam destruí-la. Assim, estavam dadas as condições para 

a Abolição e, finalmente, o discurso humanista começava a fazer sentido. 

Pelo visto, não era uma questão meramente humanitária17. 

Entretanto, disso não se pode concluir que os escravos fossem tão 

somente instrumentos de produção, que aguardavam passivamente o 

curso da história. Ao contrário, a força política mais dinâmica no interior 

das colônias vinha dos próprios escravos, os quais resistiam à escravidão 

de variadas formas, desde as revoltas até a sabotagem ou mesmo a simples 

indolência. Os fazendeiros estavam pressionados tanto de cima quanto de 

baixo, isto é, não só pelos capitalistas industriais, mas também pelos 

escravos. A suposta docilidade do escravo negro não passa de uma falácia, 

como faz prova a revolução de São Domingos, que, segundo Williams 

(2012, p. 275), “[...] foi um marco na história da escravidão no Novo 

Mundo, e depois de 1804, quando foi criada a república independente do 

Haiti, todo branco dono de escravos – na Jamaica, em Cuba ou no Texas 

– vivia no pavor de um novo Toussaint L’Ouverture”. Aliás, os escravos 

                                                 
17 “Os capitalistas inicialmente encorajaram a escravidão nas Índias Ocidentais e 

depois ajudaram a destruí-la. Enquanto o capitalismo britânico dependeu das 

Índias Ocidentais, eles ignoraram ou defenderam a escravidão. Quando o 

capitalismo britânico passou a considerar o monopólio das Índias Ocidentais um 

entrave, destruíram a escravidão naquelas colônias como primeiro passo para 

destruir o monopólio das Índias Ocidentais. Para eles, a escravidão era relativa e 

não absoluta, e dependia da latitude e da longitude, como provam suas atitudes 

depois de 1833 diante da escravidão em Cuba, no Brasil e nos Estados Unidos. 

Escarneciam de seus adversários por verem escravidão onde eles viam apenas 

açúcar e por limitarem sua visão à circunferência de um barril. Não iriam moldar 

suas tarifas segundo critérios morais, não ergueriam uma tribuna em cada posto 

da alfândega e não obrigariam os funcionários aduaneiros a fiscalizar o 

cumprimento das doutrinas abolicionistas” (WILLIAMS, 2012, p. 234). 
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negros (junto com mulatos livres) fizeram da ex-colônia francesa o 

primeiro país latino-americano a conquistar sua independência política, 

sendo que, se eles não fossem negros, talvez essa história seria bem mais 

conhecida18.  

O significado político e econômico da abolição da escravatura 

no Brasil. Com exceção do Haiti, em geral a abolição da escravatura foi 

um “negócio de brancos”, como diz Octávio Ianni, ou seja, o resultado de 

antagonismos de interesses entre senhores e burgueses brancos. Isso é 

particularmente evidente no Brasil, de modo que se deve perguntar qual 

foi o significado da Abolição não para os brancos que a concretizaram, 

mas para os negros que eram escravizados. Que lugar os negros passaram 

a ter na sociedade de classes brasileira? Foram eles alçados à condição 

política de cidadãos? Tiveram acesso à terra e à moradia? Na condição de 

trabalhadores livres, puderam eles ingressar no mercado de trabalho em 

igualdade de condições? Afinal, os negros brasileiros têm o que 

comemorar no dia 13 de Maio? 

A propósito, Florestan Fernandes (1989) escreveu sobre o 

centenário da Abolição no Brasil, dizendo que o 13 de Maio foi uma 

“revolução social dos brancos, pelos brancos e para os brancos”. Do ponto 

de vista dos negros, escravos ou libertos, a data seria uma peça de ficção 

histórica. Não por acaso, nos movimentos sociais da década de 1930, eles 

se lançaram em busca da “segunda abolição”, com a criação da Frente 

Negra Brasileira. Para eles, 20 de Novembro (dia da consciência negra) é 

mais importante do que 13 de Maio, da mesma forma que Zumbi dos 

Palmares é mais importante do que Joaquim Nabuco, José do Patrocínio 

ou mesmo Antônio Bento. “Portanto, o 13 de Maio dobra a última página 

de uma tragédia. O negro era expulso de uma economia, de uma sociedade 

e de uma cultura, cujas vigas ele forjara, e enceta por conta própria o 

penoso processo de transitar de escravo a cidadão” (FERNANDES, 1989, 

p. 79-80). 

Clóvis Moura (1994; 1988) entende que a escravidão no Brasil 

teve duas fases distintas, designadas pelo autor como escravismo pleno e 

escravismo tardio. A primeira seria uma fase ascendente, na qual o modo 

de produção escravista se estrutura em toda a sua plenitude, indo até a 

extinção do tráfico de escravos (1550-1850); a segunda seria uma fase 

descendente, que começa com a proibição do tráfico pela Lei Eusébio de 

                                                 
18 Para quem quiser conhecê-la, sugere-se a leitura do grandioso livro de C. L. R. 

James, publicado originalmente em 1938, sob o título The Black Jacobins. A 

edição brasileira é a seguinte: JAMES, C. L. R. Os Jacobinos Negros: Toussaint 

L’Ouverture e a Revolução de São Domingos. São Paulo: Boitempo, 2000.  
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Queiroz, estrangulando assim a dinâmica demográfica da escravidão e 

precipitando sua crise (1851-1888). No escravismo pleno, as relações de 

produção escravistas dominam a vida econômica, social e política, o 

número de escravos supera o de homens livres em várias regiões do país 

e existem constantes lutas entre as duas classes fundamentais (escravos e 

senhores). Já no escravismo tardio, como uma de suas principais 

características, tem-se o rápido cruzamento de relações capitalistas sobre 

uma base escravista, relações essas vindas de fora e dinamizadas pelo 

capital externo, majoritariamente inglês, o que impedia as possibilidades 

de um desenvolvimento capitalista autônomo. 

Interessa, aqui, conhecer um pouco mais sobre o escravismo 

tardio, período caracterizado pela crise e desagregação do sistema 

escravista. Em meio ao processo simultâneo de modernização e 

dependência, os senhores de escravos criaram estratégias para manter seus 

interesses econômicos e seus privilégios de classe. Para eles, dois 

elementos eram essenciais: posse da terra e mão-de-obra disponível. 

Segundo Moura (1994), a passagem da escravidão para o trabalho livre 

não afetou os interesses das oligarquias latifundiárias, pois, se por um lado 

elas perderam os escravos, por outro lado continuaram na posse da terra, 

símbolo econômico e social do poder, e contaram ainda com a chegada 

maciça de trabalhadores estrangeiros via política de imigração. 

Além da mencionada Lei Eusébio de Queiroz19, outras duas 

medidas políticas tiveram papel determinante. Primeiro, a Lei da Terra de 

1850. Com base nesta lei, o Estado, que era o proprietário das terras, 

abdicou do direito de doação e passou a vendê-las a quem tivesse dinheiro 

para comprá-las. A medida tinha como finalidade evitar que, diante de 

uma eventual Abolição, o Estado pudesse doar terras aos egressos das 

senzalas, como uma espécie de indenização, o que lhes permitiria algum 

nível de integração na sociedade. “A Lei da Terra tinha, no fundo, um 

conteúdo político. Ela deu um cunho liberal à aquisição de terras no 

Brasil, mas visava impossibilitar uma lei abolicionista radical que 

                                                 
19 “De todas as medidas tomadas para o desenvolvimento do escravismo tardio e 

a sua solução no capitalismo dependente, a Lei de 4 de setembro de 1850, 

conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz foi a mais direta nos seus objetivos e 

eficiente nos seus efeitos, foi inquestionavelmente aquela que atingiu de forma 

definitiva o escravismo pleno, nesse período de transição. Proibindo a 

continuidade do tráfico internacional de africanos, estancou a grande fonte de 

reprodução da mão de obra cativa, determinando o seu fim em período não muito 

longo. Esvaziou, assim, a dinâmica demográfica que sustentava a escravidão” 

(MOURA, 1994, p. 85, grifo do autor).     
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incluísse a doação pelo Estado de parcelas de gleba aos libertos [...]” 

(MOURA, 1994, p. 71, grifo do autor).  

Segundo, a política imigrantista. O governo brasileiro, no Império 

e posteriormente na República, implantou uma política oficial e 

subvencionada de importação de trabalhadores estrangeiros, 

considerados, ideologicamente, como pertencentes a raças superiores e, 

portanto, mais capazes e qualificados. Estava assim resolvido o problema 

da mão-de-obra, tão importante para a economia cafeeira e para o 

fazendeiro de café. Por consequência, estavam sendo bloqueadas as 

oportunidades de acesso ao trabalho livre pelos ex-escravos negros, por 

sua vez considerados trabalhadores incapazes e desqualificados, na 

comparação com os imigrantes brancos, tudo sob o discurso ideológico e 

racista do branqueamento da população brasileira.  

Analisando o conjunto destas medidas, Moura (1994, p. 103) 

conclui o seguinte: 

A Abolição não mudou qualitativamente a estrutura 

da sociedade brasileira. Substituiu o senhor de 

escravos pelo fazendeiro de café, sendo que os 

últimos tomaram o lugar dos primeiros como seus 

herdeiros diretos e continuadores, cristalizando-se, 

por outro lado, as oligarquias regionais do Nordeste 

e Norte também apoiadas no monopólio da terra, 

como os antigos senhores de escravos.  

Não podemos negar que o trabalho escravo foi 

substituído pelo trabalho livre. Mas as estratégias 

de dominação antecipadamente estabelecidas 

fizeram com que o antigo escravo não entrasse 

sequer como força secundária na dinâmica desse 

processo, ficando como borra sem função 

expressiva. O Brasil arcaico preservou os seus 

instrumentos de dominação, prestígio e exploração 

e o moderno foi absorvido pelas forças dinâmicas 

do imperialismo que também antecederam a 

Abolição na sua estratégia de dominação.     

A fórmula abolicionista “homens livres na Pátria livre” significava 

uma dupla substituição: de um lado, o trabalho livre substituiu o trabalho 

escravo; de outro lado, porém, o branco substituiu o negro como agente 

de trabalho. Sendo-lhes negada a posse de qualquer terra e tendo de 

encarar a desleal competição dos imigrantes no mercado livre de trabalho, 

os negros então libertos foram largados à própria sorte e tiveram de 

assumir por sua conta e risco toda a responsabilidade de se adaptar ao 
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novo regime de organização social e aos novos ideais de ser humano. 

Como diz Florestan Fernandes (2008, p. 29): “A desagregação do regime 

escravocrata e senhorial se operou, no Brasil, sem que se cercasse a 

destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e 

garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho 

livre”.   

Ao abordar a situação do negro na emergência da sociedade de 

classes brasileira, o autor supracitado considera que, enquanto o 

imigrante, como agente por excelência do trabalho livre, praticamente 

monopolizou as oportunidades de trabalho e ascensão social abertas pela 

ordem competitiva, o negro, como antigo agente do trabalho escravo, foi 

relegado para ocupações marginais, com pouca ou nenhuma mobilidade 

social. Desse modo, o negro e também o mulato tinham diante de si duas 

alternativas: aceitar a incorporação à “escória” do operariado urbano ou 

procurar na “vagabundagem” e na “criminalidade” meios de 

sobrevivência. Para eles, sobrava o “trabalho sujo”, ou mais precisamente, 

“trabalho de negro”, bem como os mocambos e cortiços para morar. 

Homens negros e mulheres negras logo receberam alguns estereótipos, 

tais como “vagabundos”, “cachaceiros”, “prostitutas”, etc. Eles não eram 

mais inimigos da ordem que conspiravam pela liberdade, mas 

representavam uma ameaça potencial à propriedade e à segurança dos 

“cidadãos de bem”, sendo vistos sempre com alguma desconfiança e sob 

os olhos atentos da polícia (FERNANDES, 2008).       

A quilombagem e a práxis política do negro brasileiro. Para Moura 

(1988), as lutas dos escravos, apesar de não chegarem por si mesmas ao 

nível da mudança social, foram um elemento de desgaste permanente do 

sistema escravista. Desgaste econômico, pois ao fugir o escravo onerava 

o senhor, não só porque era patrimônio dele, mas também porque deixava 

de produzir, isso sem contar as despesas de captura (pagamento a capitães-

do-mato, informantes, etc.). Desgaste político, pois a quilombagem 

demonstrava à classe senhorial e às autoridades coloniais e imperiais a 

possibilidade de propagação da rebeldia e da violência, somando-se a 

experiência de organização política dos quilombos. E, por fim, desgaste 

psicológico, pois os escravos levaram a classe senhorial a se comportar 

como se ela tivesse uma espécie de “síndrome do medo”, criando um 

estado de pânico permanente, com impacto nas medidas repressivas20. 

                                                 
20 “A síndrome do medo das classes senhoriais tinha apoio material no grande 

número de escravos negros e na possibilidade permanente da sua rebeldia. 

Refletia uma ansiedade contínua e, com isto, a necessidade de um aparelho de 

controle social despótico, capaz de esmagar, ao primeiro sintoma de rebeldia, a 
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Esta categoria, a de quilombagem, é mesmo interessante. Segundo 

Moura (1992), a quilombagem foi um conjunto de movimentos de 

emancipação que antecedeu o movimento liberal abolicionista e teve um 

caráter mais radical, por vezes até violento. Expressando a contradição 

fundamental do sistema escravista, ela colocava, de um lado, os escravos 

rebeldes e, de outro, os senhores e seus aparelhos de repressão. 

Aparecendo em todas as áreas geográficas e em todas as épocas do 

escravismo brasileiro, ela tinha o quilombo como centro organizacional, 

mas abrangia diversas manifestações de rebeldia e protesto, configurando-

se uma verdadeira “constelação de movimentos de protesto do escravo”. 

Seu maior exemplo e símbolo histórico, sem dúvida, foi a República de 

Palmares. 

Entendemos por quilombagem o movimento de 

rebeldia permanente organizado e dirigido pelos 

próprios escravos que se verificou durante o 

escravismo brasileiro em todo o território nacional. 

Movimento de mudança social provocado, ele foi 

uma força de desgaste significativa ao sistema 

escravista, solapou as suas bases em diversos níveis 

– econômico, social e militar – e influiu 

poderosamente para que esse tipo de trabalho 

entrasse em crise e fosse substituído pelo trabalho 

livre (MOURA, 1992, p. 22).  

Com efeito, durante todo o período escravista no Brasil, o escravo 

nunca foi um objeto ou instrumento meramente passivo; embora fosse 

tratado como coisa, isso não significa que ele próprio se reconhecesse 

como tal. Não fosse assim, como explicar as diversas e constantes 

“rebeliões da senzala”, isto é, os quilombos, as guerrilhas e as insurreições 

urbanas? Os quilombos foram inúmeros e variados, grandes ou pequenos, 

mais ou menos populosos, de longa ou curta duração, com maior ou menor 

nível de organização econômica, social e política. A revolta dos escravos 

ocorrida em Salvador em 1835, conhecida como A Grande Insurreição, 

foi planejada e organizada nos seus mínimos detalhes, contando com 

reuniões secretas, fundo monetário para as despesas e até um plano 

militar. Ademais, os escravos também participaram, direta ou 

indiretamente, dos movimentos políticos conduzidos por outros grupos 

                                                 
possibilidade dessa massa escrava se rebelar. Os senhores de escravos, por isto, 

especialmente os senhores de engenho, onde a massa negra era bem superior à 

branca e os meio de comunicação escassos, estavam sempre a pedir providências 

acauteladoras ao governo” (MOURA, 1988, p. 232, grifo do autor).  



72 

sociais (ver, por exemplo, a Revolução Farroupilha de 1835-1845). 

Evidentemente, onde quer que os escravos se rebelassem, as respostas dos 

senhores e das autoridades foram sempre repressivas: prisões, execuções, 

torturas (MOURA, 1959; 1981; 1992). 

A própria cultura negra deve ser vista historicamente num sentido 

político, ou seja, como cultura de resistência. As diferentes culturas 

africanas, consideradas primitivas, exóticas e inferiores, sempre estiveram 

sob vigilância e controle dos governos, dos senhores e da Igreja Católica. 

As religiões africanas, as línguas, os costumes, as culinárias, as músicas, 

as danças, tudo isso foi reduzido a simples folclore no seio da dominação 

cultural e do processo de aculturação. Paradoxalmente, todavia, as 

culturas africanas ou afrobrasileiras passaram a desempenhar um 

importante papel de resistência social, funcionando como instrumento de 

autodefesa dos oprimidos contra a cultura dos opressores. “O escravo 

resistia com as armas de que dispunha”, escreve Clóvis Moura (1992, p. 

38), “e as suas culturas desempenharam um papel muitas vezes apenas 

simbólico, outras vezes como veículo ideológico de luta na sociedade 

escravista”.  

Ao falar sobre a consciência política do negro e do mulato, Ianni 

(1978) observa que a dupla condição de raça e de classe social se absorve 

uma na outra de forma recíproca, o que tende a se acentuar à medida que 

o negro vai se transformando em operário ou trabalhador assalariado. De 

fato, na sociedade de classes, com a passagem de escravo a trabalhador 

livre, o negro vai se incorporando, de forma lenta e gradual, às classes e 

grupos sociais em formação, passando a ser também operário industrial, 

trabalhador rural, funcionário público, comerciante, etc. Assim é que o 

negro e o mulato, em sua maioria, estariam duplamente alienados, como 

membros de uma raça considerada inferior e como membros de uma 

classe social subalterna. E para desenvolver sua consciência política, eles 

precisam enfrentar e superar essa dupla alienação: 

[...] Nesse sentido, para reduzir ou eliminar as 

condições da sua alienação, da sua condição 

duplamente subalterna, o negro é levado a elaborar 

uma consciência política dúplice; é levado a pôr-se 

diante de si mesmo e do branco como membro de 

outra raça e como membro de outra classe. 

Enquanto membro de raça, está só, e precisa lutar a 

partir dessa condição. Enquanto membro de classe, 

está mesclado com membros de outras raças, e 

precisa lutar a partir dessa condição. Nesse 

contexto, raça e classe subsumem-se recíproca e 
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continuamente, tornando mais complexa a 

consciência e a prática políticas do negro (IANNI, 

1978, p. 80, grifo do autor).  

O mito da democracia racial e o genocídio da população negra. 

Em termos de escravidão e racismo, o Brasil foi considerado por muitos 

estudiosos um país sui generis. Dentre as peculiaridades enfatizadas e 

comemoradas, a primeira é de que a escravidão brasileira teria sido mais 

“humanizada” e até mesmo “benigna”, devido aos valores cristãos 

trazidos pelo colonizador português e ao paternalismo benevolente do 

senhor ou fazendeiro. Em decorrência disso, supostamente, surgiria outro 

fato singular: as relações entre brancos e negros, assim como as relações 

entre senhores e escravos, seriam mais igualitárias, harmônicas e 

solidárias, o que poderia ser atestado pela sobrevivência de traços da 

cultura africana. A forma relativamente pacífica pela qual ocorreu a 

abolição da escravatura no Brasil, em comparação com a guerra civil 

americana, também é levantada como justificativa.  

“Considerada em termos desse contexto histórico”, diz Florestan 

Fernandes (2008, p. 318), “a convicção de que as relações entre ‘negros’ 

e ‘brancos’ corresponderiam aos requisitos de uma democracia racial não 

passa de um mito”. Por óbvio, um mito que atende aos interesses da raça 

dominante, sobretudo das elites brancas, e não aos interesses do negro e 

do mulato, os quais são tidos como culpados por sua condição econômica 

e social inferior, que seria fruto de sua própria incapacidade individual. 

Daí talvez o porquê de o racismo brasileiro ser tão dissimulado e negado, 

como se aqui, à diferença do resto do mundo, não houvesse preconceito e 

discriminação raciais. 

Devemos compreender ‘democracia racial’ como 

significando a metáfora perfeita para designar o 

racismo estilo brasileiro: não tão óbvio como o 

racismo dos Estados Unidos e nem legalizado qual 

o apartheid da África do Sul, mas eficazmente 

institucionalizado nos níveis oficiais de governo 

assim como difuso no tecido social, psicológico, 

econômico, político e cultural da sociedade do país. 

Da classificação grosseira dos negros como 

selvagens e inferiores, ao enaltecimento das 

virtudes da mistura de sangue como tentativa de 

erradicação da “mancha negra”; da operatividade 

do “sincretismo” religioso à abolição legal da 

questão negra através da Lei de Segurança Nacional 

e da omissão censitária – manipulando todos esses 
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métodos e recursos – a história não oficial do Brasil 

registra o longo e antigo genocídio que se vem 

perpetrando contra o afro-brasileiro. Monstruosa 

máquina ironicamente designada “democracia 

racial” que só concede aos negros um único 

“privilégio”: aquele de se tornarem brancos, por 

dentro e por fora. A palavra-senha desse 

imperialismo da brancura, e do capitalismo que lhe 

é inerente, responde a apelidos bastardos como 

assimilação, aculturação, miscigenação; mas 

sabemos que embaixo da superfície teórica 

permanece intocada a crença na inferioridade do 

africano e seus descendentes (NASCIMENTO, 

1978, p. 93, grifo do autor). 

O argumento central daqueles que defendem a existência de uma 

democracia racial no Brasil é o da miscigenação. Considera-se que o 

colonizador português tem predisposição para o relacionamento sexual 

com outras etnias, o que teria originado uma realidade étnica igualitária e 

sem discriminação, estabelecendo-se, assim, uma associação automática 

entre o fato biológico da miscigenação e o processo político da 

democratização. Mas o que sucedeu foi exatamente o contrário, isto é, a 

miscigenação diferenciou e hierarquizou os estratos não brancos, criando 

uma escala classificatória graduada onde o indivíduo ou grupo é 

socialmente mais valorizado quanto mais próximo da etnia branca 

dominante e inversamente menos valorizado quanto mais próximo da 

etnia negra. Sem falar da exploração sexual da mulher negra, a 

miscigenação implicou o aparecimento de uma escala de valores 

polarizada, tendo no seu topo o branco, como etnia superior, e na sua base 

o negro, como etnia inferior, com diferentes gradações entre esses dois 

extremos. Esse gradiente étnico, característico da população brasileira, 

está longe de criar um relacionamento democrático (MOURA, 1988; 

1994). 

Por tudo o que foi exposto, impossível sustentar a alegação de que 

há ou houve no Brasil uma democracia racial, independente do que se 

entenda por tal democracia. Basta ver a situação do negro ex-escravo na 

abolição da escravatura e na emergência da sociedade capitalista 

brasileira: sem qualquer possibilidade de acesso à posse da terra, preterido 

pelo imigrante branco europeu no mercado de trabalho, marginalizado ou 

excluído política e socialmente. E durante a escravidão, fosse ela 

“humanizada e benevolente” como apregoado, não haveria necessidade 

de tantos protestos e revoltas por parte dos escravos negros, quiçá os 
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quilombos nem existiriam, o que, aliás, era essencialmente uma reação à 

crueldade e à violência do sistema colonial. Contudo, a maior e mais 

irrefutável prova contra o mito democrático racial é a existência do 

genocídio institucionalizado e sistemático da população negra.   

Segundo Abdias do Nascimento (1978), o genocídio começa já na 

estratégia de branqueamento da raça. Nessa tentativa de clarear a 

população brasileira, foram utilizados dois instrumentos principais e 

combinados: a política imigratória e a miscigenação étnica. Assim, todas 

as esperanças de elevar ou melhorar a raça foram depositadas no mulato, 

que ocupava uma posição intermediária na pirâmide racial, situado no 

meio do caminho entre a casa-grande e a senzala, ao mesmo tempo 

servindo e sendo desprezado pela classe dominante branca. Para o autor, 

o mulato se tornou “marco que assinala o início da liquidação da raça 

negra no Brasil”, retratando pessoalmente e sob a disfarçada exploração 

sexual da mulher negra “um fenômeno de puro e simples genocídio” 

(NASCIMENTO, 1978).  

Paralelamente, há uma outra estratégia de genocídio, que é o 

branqueamento cultural. As classes dominantes brancas têm à sua 

disposição poderosos instrumentos de controle social e cultural, como o 

sistema educacional, os meios de comunicação de massa e as instituições 

religiosas. O processo de assimilação cultural ou aculturação, colocado 

em prática através desses instrumentos, foi e tem sido usado para destruir 

o negro como criador de uma cultura própria, africana ou afrobrasileira. 

Não por acaso, as línguas africanas foram praticamente destruídas e as 

religiões africanas ainda sofrem constante perseguição, inclusive policial. 

Se é verdade que a cultura negra resistiu e sobreviveu, certamente isso não 

se deu por concessão e reconhecimento da cultura branca dominante, mas 

sim apesar dela, ou melhor, na luta contra ela. Nas palavras de Nascimento 

(1978, p. 123): “[...] sem exceção, tudo o que sobrevive ou persiste da 

cultura africana ou do africano como pessoa no Brasil, é a despeito da 

cultura branco-europeia dominante, do ‘branco’ brasileiro, e da sociedade 

que, há quatro séculos, reina no país”. 

Essas estratégias veladas, silenciosas e mais ou menos pacíficas 

convivem lado a lado com aquela forma de genocídio mais visível, direta 

e violenta, representada pelo extermínio puro e simples da população 

negra. Nos tempos da escravidão e do colonialismo, os negros escravos 

conheciam a morte pelo excesso de trabalho braçal e desgastante, pelas 

doenças não tratadas, pelos abusos punitivos do feitor, pelos confrontos 

com os capitães-do-mato, pelas execuções públicas. Nos dias atuais, os 

negros livres têm suas vidas ceifadas nos homicídios de todas as espécies, 
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nos tiroteios com a polícia, nas balas perdidas, nas rebeliões nos presídios 

e penitenciárias, nas execuções privadas, nas ocultações de cadáver.  

Segundo o último Mapa da Violência, os homicídios por arma de 

fogo cresceram 592,8% entre 1980 e 2014, vitimando, nesse último ano, 

mais de 42 mil brasileiros. O relatório aponta que, no período de 2003 a 

2014, houve queda de 26,1% no número de vítimas brancas e aumento de 

46,9% no número de vítimas negras; assim, o índice de vitimização negra 

saltou de 71,7% para 158,9%, o que significa que, no Brasil, morrem 2,6 

vezes mais negros do que brancos (WAISELFISZ, 2016). 

Já o Atlas da Violência 2017 registra a estarrecedora cifra de quase 

60 mil homicídios no ano de 2015, sendo que, de cada 100 pessoas 

assassinadas no Brasil, 71 delas são negras. O estudo indica que, de 2005 

a 2015, a taxa de homicídio aumentou 18,2% entre os negros (pretos e 

pardos) e reduziu 12,2% entre os não negros (brancos, indígenas e 

amarelos). No mesmo período, enquanto a mortalidade de mulheres não 

negras teve redução de 7,4%, as mortes de mulheres negras cresceram 

22%, sendo que, das mulheres assassinadas no Brasil em 2015, 65,3% 

delas eram negras (CERQUEIRA et al, 2017). 

Conta a história que, durante o Brasil Imperial, milhares de negros 

escravos e forros foram levados, compulsoriamente, a lutar e morrer na 

Guerra do Paraguai (1865-1870); hoje, essa mesma história, que é a 

história do genocídio do negro brasileiro, registra o extermínio cotidiano 

dos negros da periferia, em sua maioria jovens, numa verdadeira situação 

de guerra civil não declarada21. 

Sem dúvida, o genocídio é inseparável da criminalização, sendo 

duas faces da mesma moeda, que vivem juntas e se alimentam 

reciprocamente. A criminalização não é uma alternativa legal e 

humanizada ao genocídio, pois, na verdade, é ela quem permite ou 

viabiliza a matança de jovens pobres e negros. Em todo caso, a 

criminalização antecede ou sucede ao genocídio, podendo se dar até 

postumamente, como forma de justificativa. É por isso que, quase sempre, 

                                                 
21 Algum tempo atrás, num protesto contra o assassinato de cinco jovens negros, 

pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, uma criança segurava um cartaz dizendo: 

“A Síria é aqui”. Nada mais emblemático. Esse menino, pobre e negro, 

provavelmente nunca estudou direito penal, mas ele sabe por experiência que a 

pena de morte existe e a quem ela é destinada (ver matéria do jornalista Leonardo 

Sakamoto, de 30/11/2015, intitulada “Cinco jovens: Rio deveria instalar painel 

eletrônico com mortos olímpicos”. Disponível em: 

<https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2015/11/30/cinco-jovens-rio-

deveria-instalar-painel-eletronico-com-mortos-olimpicos/>). 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2015/11/30/cinco-jovens-rio-deveria-instalar-painel-eletronico-com-mortos-olimpicos/
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2015/11/30/cinco-jovens-rio-deveria-instalar-painel-eletronico-com-mortos-olimpicos/
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a vítima tinha “passagem” ou era considerada “suspeita”, reagindo ou não 

à ação das forças de segurança. Nessa parte periférica do mundo, o 

genocídio criminaliza e a criminalização mata, tudo ao mesmo tempo, 

sendo mais correto falar do par genocídio-criminalização.    

Neste trabalho, o interesse investigativo está dirigido para a 

criminalização de um grupo populacional específico que, pela sua dupla 

condição de raça e de classe social, está cada vez mais perigosamente na 

mira do sistema penal: adolescentes pobres, negros e moradores da 

periferia. Doravante, de forma mais direta, é a vida deles que estará em 

jogo no esforço teórico e empírico de desvelar o objeto de estudo. 
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CAPÍTULO 2 – NATUREZA E ORIGEM DO ATO 

INFRACIONAL: TENDÊNCIAS DAS CRIMINOLOGIAS 

JUVENIS 

Segundo pesquisa realizada pela Vox Populi e publicada pela 

revista Carta Capital, quase 90% da população brasileira é a favor da 

redução da maioridade penal (cf. Martins, 2014). Só na Câmara dos 

Deputados se encontram mais de trinta propostas para alterar o artigo 228 

da Constituição Federal, a maioria delas reduzindo a inimputabilidade 

penal para dezesseis anos de idade. 

Mas, afinal, de que ato infracional estes agentes públicos e privados 

estão falando? Por que o debate está focado exclusivamente na punição e 

na busca da “melhor forma de punir”? Por que inexiste uma reflexão 

aprofundada sobre a realidade social em que vivem estes adolescentes? 

Por que a atuação do sistema penal não é problematizada? Por que o 

capitalismo quase não aparece no debate, a não ser em seu aspecto 

consumista? 

Da análise de parte da literatura, bem como dos discursos e 

propostas presentes nos meios jurídico e político, depreende-se três 

principais abordagens acerca da problemática dos adolescentes 

criminalizados, as quais serão tratadas aqui de forma separada, embora 

apareçam entrelaçadas. Grosso modo, elas podem ser chamadas de 

criminologias juvenis.  

Nessas abordagens, o ato infracional é tratado ora como fruto de 

necessidades emocionais próprias da adolescência, ora como um 

problema originado pela desestruturação familiar, ora como resultado da 

não aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). E tudo isso 

na procura, direta ou indireta, das supostas causas da criminalidade 

juvenil. 

2.1 ADOLESCÊNCIA, PRIVAÇÃO E TRANSGRESSÃO: 

IMPLICAÇÕES DA ABORDAGEM PSICOLOGIZANTE 

A primeira abordagem se pode designar como abordagem 

psicologizante e corresponde às reflexões e práticas oriundas da 

psicologia ou da psicanálise, em que o ato infracional faz parte do 

processo de construção da identidade próprio da fase de adolescência. Tal 

abordagem está voltada para as necessidades emocionais do adolescente, 

entendendo o ato infracional como uma forma de chamar a atenção da 

família e da sociedade, na busca por reconhecimento social. A asserção 

de Vezzulla (2006, p. 65) simboliza bem essa tendência psicologizante:  
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Sem espaço familiar nem social onde crescer e 

passar sua crise, sem uma identidade reconhecida, 

o adolescente usa sua agressividade para o que 

existe nos seres vivos, para defender-se, para obter 

um espaço na comunidade que lhe é 

permanentemente negado. Em síntese, para ser 

considerado sujeito e não ser mais objeto da 

família, da escola e da sociedade. 

Em que pese seu garantismo jurídico e o flerte com a criminologia 

crítica, o trabalho de Rosa (2005) também pode ser situado no âmbito 

desta abordagem, especialmente quando ele afirma que o ato infracional 

pode ser um sintoma de que algo está errado. O autor destaca que a 

adolescência é um momento de “acertamento subjetivo” que depende do 

“trilhamento do Complexo de Édipo”, havendo uma tendência de agir sem 

pensar, num diálogo silencioso com o inconsciente. A agressividade, 

então, pode fazer parte desse momento de passagem na vida do sujeito 

adolescente, devendo-se entendê-la como “sintoma de que algo não vai 

bem”, buscando soluções na relação com o outro. “Percebe-se, assim, que 

a estrutura psíquica condiciona o sujeito nas suas relações com o meio, 

constituindo-se a adolescência, no caso do ato infracional, uma 

possibilidade de intervenção em Nome-do-Pai, na perspectiva de trazer o 

adolescente para o laço social [...]” (ROSA, 2005, p. 110, grifo do autor).    

Salvo engano, a base teórica da abordagem psicologizante provém 

do trabalho desenvolvido pelo psicanalista inglês Donald Winnicott. 

Antes de mais nada, deve-se levar em conta o contexto histórico em que 

ele produziu sua obra, ou pelo menos parte significativa dela. Trata-se do 

período da Segunda Guerra Mundial, quando Winnicott teve a 

oportunidade de participar de um programa de evacuação, que retirava 

crianças das grandes cidades britânicas e as levava para o interior do país, 

para serem colocadas em “famílias adotivas” ou alojamentos estatais. Em 

particular, o psicanalista trabalhou por anos num alojamento para 

“crianças difíceis”, isto é, aquelas que tinham mau comportamento. 

A partir dessa experiência em tempo de guerra, Winnicott elaborou 

sua teoria da delinquência juvenil, vinculando-a diretamente à privação da 

vida familiar. Para ele, a criança antissocial é alguém que perdeu um 

ambiente familiar adequado, carecendo da estabilidade ou segurança 

emocional proporcionada pelos pais, sobretudo nos estágios iniciais do 

desenvolvimento infantil. Na síntese do autor: 

Explico as coisas da seguinte maneira. Quando uma 

criança rouba açúcar, ela está procurando a boa 

mãe, de quem ela tem o direito de tirar toda a doçura 
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que houver. De fato, essa doçura é a da própria 

criança, pois ela inventou a mãe e a doçura desta a 

partir de sua própria capacidade para amar, a partir 

de sua própria criatividade primária, seja ela qual 

for. Também procura o pai, se assim podemos 

dizer, que protegerá a mãe de seus ataques contra 

ela, ataques realizados no exercício de amor 

primitivo. Quando uma criança rouba fora de casa, 

ainda está procurando a mãe, mas procura-a com 

maior sentimento de frustração e necessitando cada 

vez mais encontrar, ao mesmo tempo, a autoridade 

paterna que pode pôr e porá um limite ao efeito 

concreto de seu comportamento impulsivo e à 

atuação das ideias que lhe ocorrem quando está 

excitada. Na delinquência plenamente 

desenvolvida, a situação fica difícil para nós como 

observadores porque o que nos chama a atenção é a 

necessidade aguda que a criança tem de um pai 

rigoroso, severo, que proteja a mãe quando ela é 

encontrada. O pai rigoroso que a criança evoca 

também pode ser amoroso, mas deve ser, antes de 

tudo, severo e forte. Somente quando a figura 

paterna rigorosa e forte está em evidência a criança 

pode recuperar seus impulsos primitivos de amor, 

seu sentimento de culpa e seu desejo de corrigir-se. 

A menos que se veja em apuros, o delinquente só 

poderá tornar-se cada vez mais inibido no amor e, 

por conseguinte, cada vez mais deprimido e 

desepersonalizado, tornando-se por fim totalmente 

incapaz de sentir a realidade das coisas, exceto a 

realidade da violência (WINNICOTT, 1999, p. 

130-131). 

A tendência antissocial não seria um diagnóstico, ou seja, não é 

necessariamente uma doença, sendo antes um pedido de ajuda, com a 

manifestação da necessidade de a criança ser contida e controlada por um 

ambiente externo (família, escola, sociedade). Mas Winnicott distingue a 

criança normal e a criança doente e considera a delinquência efetivamente 

como uma doença psicológica, inclusive defendendo, no seu tempo 

histórico, os alojamentos para “crianças desajustadas”, como sendo o 

“lugar adequado para o tratamento da delinquência como doença”22. 

                                                 
22 “A criança normal, ajudada nos estágios iniciais pelo seu próprio lar, 

desenvolve a capacidade para controlar-se. Desenvolve o que é denominado, por 
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Para Winnicott, existem duas direções na tendência antissocial: 

uma delas é representada pelo roubo ou furto e a outra pela destruição. “A 

criança que furta um objeto”, diz o autor (1999, p. 141), “não está 

desejando o objeto roubado, mas a mãe, sobre quem ela tem direitos”. 

Essa mãe deve ser “suficientemente boa” para se constituir num “ego 

auxiliar” da criança, de preferência com a ajuda de um pai forte. Quando 

falta isso, ocorre uma “falha ambiental”, que, por sua vez, provoca a 

tendência antissocial. 

Com base na sua experiência psicanalítica – experiência essa 

historicamente datada, como já observado –, Winnicott identifica o germe 

da delinquência juvenil na perda de um ambiente familiar que era 

favorável, seja mediante a separação da criança de sua mãe, seja com a 

ausência paterna, mormente durante a primeira infância. Em seus escritos 

(relatos, palestras radiofônicas, artigos, etc.), o psicanalista inglês ora 

enfatiza a importância da mãe para a criança pequena, ora reclama pela 

presença de um pai forte e rigoroso, mas, no essencial, é o ambiente 

familiar que está no centro da teoria winnicottiana.  

E a tendência antissocial é vista como um sinal de esperança, no 

sentido de que a criança espera o reconhecimento da “falha” e a “cura” 

pelo meio ambiente. O caso clínico abaixo ilustra como Winnicott (1999, 

p. 287) vê as coisas: 

Um menino de oito anos começou a roubar. Sofrera 

uma privação relativa (em seu próprio ambiente 

familiar, que era bom), quando tinha dois anos, na 

época em que sua mãe deu à luz um bebê, e tornou-

se patologicamente ansioso. Os pais tinham 

conseguido administrar as necessidades especiais 

desse menino e quase conseguiram realizar uma 

cura natural da condição dele. Ajudei-os nessa 

longa tarefa, proporcionando-lhes alguma 

compreensão do que estavam fazendo. Numa 

consulta terapêutica, quando o menino estava com 

oito anos, foi-me possível pô-lo em contato sensível 

com sua privação, e ele retornou a uma relação com 

o objeto que tinha sido a mãe boa de seus tempos 

de bebê. Paralelamente, os furtos cessaram. 

                                                 
vezes, ‘ambiente interno’, com uma tendência para descobrir um bom meio. A 

criança antissocial, doente, não tendo tido a oportunidade de criar um bom 

‘ambiente interno’, necessita absolutamente de um controle externo se quiser ser 

feliz e capaz de brincar ou trabalhar” (WINNICOTT, 1999, p. 131-132). 
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A obra de Winnicott é fecunda e tem significativa relevância no 

âmbito da psicologia infantil. No entanto, nesse texto, interessa tão 

somente sua teoria da delinquência ou da tendência antissocial. Trata-se 

de verificar o alcance analítico dessa teoria, bem como seus problemas e 

limitações. Concentrar-se-á a crítica em três pontos: a) o tratamento da 

delinquência como doença; b) a tendência psicologizante contida no 

conceito de privação; c) a implícita culpabilização da família pela conduta 

antissocial da criança. 

Referente ao primeiro ponto, na teoria winnicottiana, quando a 

tendência antissocial (que pode até ser uma enurese noturna) se manifesta 

como delinquência, isto é, como conduta transgressora da lei, então ela 

deve ser entendida como doença e tratada preferencialmente em regime 

de internação. Nesse sentido, o psicanalista inglês estaria próximo da 

criminologia positivista de Cesare Lombroso, haja vista que ambos 

partem da distinção entre indivíduos normais e indivíduos patológicos. 

Ser criminoso ou delinquente, pois, significa ser uma pessoa doente. 

De fato, entre Winnicott e Lombroso existem muitas diferenças, a 

começar pelo método de pesquisa, fenomenológico no primeiro e 

positivista no segundo. Lombroso explica a criminalidade por meio de 

uma série causal que inclui aspectos físicos (formato do crânio, tamanho 

das orelhas, etc.), sinais antropológicos (tatuagens, gírias, etc.), traços de 

personalidade (vaidade, preguiça, ausência de afeto, etc.), sendo que a 

maioria destes caracteres estão presentes no “criminoso nato”. Bem 

diferente é a explicação de Winnicott sobre a criança antissocial, cujo 

comportamento, como visto acima, é resultado de uma privação ou falha 

ocorrida no ambiente familiar. 

Seja como for, o que aproxima estes dois autores é o próprio 

entendimento da delinquência como doença, ainda que apresentem causas 

diversas. É precisamente isso que assemelha o “homem delinquente” de 

Lombroso e a “criança difícil” de Winnicott: ambos lidam com seres 

humanos considerados anormais, patológicos, doentes, para os quais deve 

ser prescrito algum tipo de tratamento, ainda que a cura seja, em muitos 

casos, improvável. No fim das contas, um e outro estão imbuídos da 

mesma ideologia, que é a defesa da sociedade contra indivíduos (adultos 

ou crianças) considerados perigosos. 

A título de ilustração, compare-se as seguintes assertivas: 

Entretanto, a maioria dos delinquentes são, em certa 

medida, doentes, e a palavra doença torna-se 

apropriada pelo fato de que, em muitos casos, o 

sentimento de segurança não chegou à vida da 

criança a tempo de ser incorporado às suas crenças. 
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Enquanto está sob forte controle, uma criança 

antissocial pode parecer muito bem; mas, se lhe for 

dada liberdade, ela não tardará em sentir a ameaça 

de loucura. Assim, ela transgride contra a sociedade 

(sem saber o que está fazendo) a fim de restabelecer 

o controle proveniente do exterior (WINNICOTT, 

1999, p. 131). 

Nem o delinquente nem a prostituta podem ser 

considerados como dementes; é por isso que são 

dirigidos conscientemente à vida torta. Os 

delinquentes tem porém alguma parcela de 

demência. As prostitutas por uma imaginação 

desequilibrada, pela irritabilidade imbecil, mas 

ambos pela vaidade exuberante, por aquele 

sentimento que se poderia chamar com a expressão 

de Taine: “hipertrofia do eu” (LOMBROSO, 2007, 

p. 183). 

Com efeito, na teoria winnicottiana, a doença antissocial deriva de 

uma privação ocorrida no lar da criança. Mas o que seria essa tal privação? 

Ou melhor, privação do quê? A privação de que fala Winnicott é uma 

necessidade emocional da criança que não foi atendida e que deveria tê-

lo sido pelos pais, ou seja, no ambiente familiar. Seria uma falta ou 

carência de natureza subjetiva, seja do afeto materno, seja do limite ou da 

autoridade paterna.  

Não que os aspectos subjetivos sejam irrelevantes. Longe disso. 

Nalguns casos, como, por exemplo, quando a criança ou adolescente furta 

um objeto dentro de sua própria casa ou então na escola, objeto este 

praticamente sem valor, o argumento de que ela só quer chamar a atenção 

da família faz todo o sentido. Mas, em geral, casos como este não são 

denunciados nem chegam aos tribunais, a não ser em situações muito 

peculiares, não sofrendo a incidência dos mecanismos de reação social ao 

delito.  

O problema, portanto, não é o elemento subjetivo em si, mas antes 

o fato de tratá-lo de forma isolada ou separada do contexto social e 

econômico. Desse modo, tende-se a ignorar ou pelo menos não se levar 

em consideração as condições materiais de existência das 

crianças/adolescentes e suas famílias. A privação winnicottiana não 

abrange a carência econômica, a pobreza, o desemprego, etc., o que afeta 

inúmeras famílias e tem impacto direto no cuidado e na criação dos filhos. 

Muitos pais não dispõem sequer das condições mínimas para atender, de 

maneira satisfatória, as necessidades dos filhos, inclusive aquelas 

necessidades emocionais (afeto, atenção, etc.).      
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O caráter psicologizante do conceito de privação em Winnicott se 

expressa sob duas formas diferentes. Em primeiro lugar, porque a 

privação é única e exclusivamente emocional, não fazendo parte dela toda 

uma série de privações e dificuldades de natureza econômica e política, as 

quais, por isso, não entram na análise da delinquência ou da tendência 

antissocial. Em segundo lugar, porque o ambiente familiar onde ocorre a 

privação é tratado de forma autônoma ou independente da estrutura social, 

pouco importando as condições materiais de vida e de trabalho dos pais, 

isto é, daqueles que seriam responsáveis pela privação da criança ou 

adolescente. 

E isso encaminha a crítica ao terceiro ponto mencionado, qual seja, 

o da culpabilização. Não que Winnicott atribua a culpa ou responsabilize 

explicitamente os pais pela conduta antissocial dos filhos. Antes disso, o 

autor reconhece as dificuldades que podem afetar a família, como, por 

exemplo, a separação conjugal ou o aparecimento de uma doença. Em 

todo caso, na origem da tendência antissocial ou da delinquência há 

sempre uma falha ou omissão ocorrida no ambiente familiar. 

Significa que, na teoria winnicottiana, tudo gira ao redor da família, 

desde a causa até a “cura” da criança antissocial. Mas de que família se 

trata? Qual é a concepção de família que serve de referência? Sem dúvida, 

Winnicott tem em mente um modelo de família nuclear, composto pela 

tríade pai-mãe-filhos, cada qual com seus papeis bem definidos. A 

referência, portanto, seria uma “família tradicional”, onde a mãe cuida dos 

filhos e lhes dá amor e afeto, enquanto o pai provê o sustento e impõe sua 

autoridade. Para que não haja dúvidas: 

Numa família comum, homem e mulher, marido e 

esposa, assumem responsabilidade conjunta pelos 

filhos. Os bebês nascem, a mãe (apoiada pelo pai) 

vai criando os filhos, estudando a personalidade de 

cada um, defrontando-se com o problema pessoal 

de cada um na medida em que afeta a sociedade em 

sua menor unidade, a família e o lar (WINNICOTT, 

1999, p. 129)   

Baseando-se nessa “família comum”, o autor parece ver a família 

da criança antissocial como anormal ou desajustada, o que traz prejuízos 

ao desenvolvimento emocional dos filhos, podendo chegar à delinquência. 

A falta, carência, falha, omissão, enfim, a privação que está na raiz da 

tendência antissocial acontece sempre no ambiente da família. Levado às 

suas últimas consequências, esse raciocínio, ainda que de maneira 
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inconsciente, tende a culpabilizar a mãe e/ou o pai, a primeira por não ter 

sido “suficientemente boa” e o segundo por não ter sido “severo e forte”. 

“Tudo o que leva as pessoas aos tribunais”, diz Winnicott (1999, p. 

129), “tem seu equivalente normal na infância, na relação da criança com 

o seu próprio lar”. Assim, o livro Privação e Delinquência acaba se 

tornando muito útil para aqueles que reproduzem o discurso de 

culpabilização da família pela ocorrência do ato infracional ou da conduta 

criminalizada, como se verá mais adiante. 

Para a psicanálise, a função paterna é representar simbolicamente 

a lei, sendo que o pai é a figura de autoridade, que impõe limites aos 

impulsos da infância e da adolescência. Quando se trata de adolescentes 

que praticam condutas criminalizadas, a ausência do pai tende a se tornar 

o principal fator explicativo. Vejam-se as seguintes afirmações: “a falta 

da entrada da lei paterna no lar é um fator crucial que impulsiona o 

adolescente a cometer uma infração”; “[...] quando a criança comete uma 

infração está denunciando que seu pai simbólico está ausente [...]” 

(GOLDENBERG, 1998, p. 113). Inclusive, chega-se ao ponto de solicitar 

ao Juiz da Infância e da Juventude que substitua o pai, exercendo um papel 

supostamente educativo na vida do adolescente: “Os juízes representam, 

para a criança, a possibilidade de resgatar a presença de um pai que está 

ausente internamente, ou seja, não foi introjetado adequadamente” 

(GOLDENBERG, 1998, p. 117). Aqui, parece existir uma junção entre o 

discurso da psicanálise e o discurso jurídico, o primeiro respaldado pela 

ciência e o segundo legitimado pela lei, mas ambos se estruturando num 

mesmo terreno punitivo. 

Ao problematizar a noção de lei na psicanálise, Nilo Batista (2010) 

propõe uma inversão da metáfora paterna: em vez do pai imaginado como 

lei, a lei figurada como pai. Assim, o autor faz uma incursão histórica para 

mostrar como o pai foi sendo descrito pelo Direito, sempre imbuído de 

uma espécie de “direito de punir”, que é exercido no âmbito doméstico. 

Sendo chefe da família patriarcal, o pai tem o direito legítimo de castigar 

os filhos, tanto quanto os senhores podiam fazê-lo com seus escravos. O 

pai construído juridicamente é, pois, alguém caracterizado pelo poder 

punitivo e cujos filhos lhe devem absoluta obediência ou submissão. “A 

lei como pai é uma lei muito dura”, conclui Nilo Batista (2010, p. 157), 

“ao contrário de doces idealizações construídas de costas para a história”. 

Parte da tradição psicanalítica tem invocado a necessidade de 

resgatar a figura do pai como lei, a partir da leitura do texto lacaniano 

sobre os “complexos familiares”, de 1938. Para Lacan, o mal-estar da 

modernidade estaria diretamente relacionado ao declínio da autoridade 

paterna nas novas configurações familiares, o que tem produzido 
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perturbações psíquicas e gerado o aumento da violência e da 

criminalidade. Falando dessa “criminologia psicanalítica”, Birman (2010) 

alerta para o fato de que enunciar a metáfora paterna, nos dias de hoje, 

significa demandar mais repressão e reforçar o Estado penal 

contemporâneo, até porque diversas modalidades de autoritarismo 

político se fundaram nessa ideia de pai forte23.  

Ainda na abordagem psicologizante, costuma-se caracterizar a 

adolescência como a fase da transgressão, dizendo-se que todo 

adolescente, em algum momento de sua vida, tende a violar uma norma 

social ou uma lei. A transgressão, pois, seria um elemento necessário e 

definidor da adolescência, por meio do qual o adolescente se constitui 

como um ser diferente e singular. Embora isso seja verdade em parte, 

parece que se está falando da adolescência em geral, de forma idealista, 

abstraindo o adolescente de suas condições materiais de existência e 

ocultando seu pertencimento a uma determinada classe social e a uma 

determinada raça. 

Evidentemente, a fase de transição da dependência infantil para a 

autonomia da vida adulta não é vivida da mesma maneira e sob as mesmas 

condições por todos os adolescentes. Uns podem aproveitar a 

adolescência (estudar, praticar esportes, etc.) e, quando transgridem uma 

lei, passam longe dos tribunais, pois para eles foi apenas um equívoco 

próprio da sua imaturidade. Enquanto outros literalmente perdem a 

adolescência, seja para o trabalho infantil, seja para o comércio de drogas; 

neste caso, suas transgressões são vistas como anormais e indicativas de 

periculosidade, o que justificaria o uso de medidas repressivas.    

Se a maioria dos adolescentes, independente de classe social e raça, 

tende a infringir uma lei penal, seja ela qual for, faltam respostas para 

algumas perguntas cruciais: por que determinados adolescentes são 

perseguidos e capturados pelo sistema penal enquanto outros não o são? 

Que relação isso tem com a condição social e a raça dos adolescentes? E 

com o lugar onde eles moram? Na abordagem psicologizante estas 

                                                 
23 “No que concerne a isso, vale evocar ainda, aliás, como as modalidades de 

autoritarismo político presentes no século XX, sejam esse o fascismo, o nazismo 

e o stalinismo, fundaram-se todas em uma referência ao estilo forte de pai, nas 

figuras carismáticas do Fuhrer. Com efeito, a restauração da metáfora e do poder 

autocrático do pai nos conduziu ao que existiu de pior em nossa tradição política. 

Além disso, essa metáfora e o poder paterno alimentam hoje ainda todos os 

fundamentalismos religiosos e os messianismos que permeiam a 

contemporaneidade” (BIRMAN, 2010, p. 143, grifo do autor). 
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questões não entram na análise, como também não há interesse pela 

atuação do sistema penal e das instituições de controle social. 

Para Vezzulla (2006), a transgressão representa a busca do 

adolescente pela atenção da família e da sociedade, uma tentativa de ser 

visto e ouvido, bem como a procura dos limites do que ele pode e do que 

não pode fazer. Quando a conduta transgressora própria da adolescência 

viola uma lei penal, tem-se a passagem da transgressão ao ato infracional. 

“A lei é tomada como o desafio, ele [adolescente] procura encontrar sua 

própria lei, pensa que passar da dependência à independência exige uma 

total ruptura das normas” (VEZZULLA, 2006, p. 65). 

Ora, mas é a própria lei penal quem define se esta ou aquela 

conduta transgressora se equipara a um crime ou não. E são as instituições 

encarregadas de sua aplicação (Polícia, Judiciário e Sistema 

Socioeducativo) quem transformam um determinado adolescente, 

pertencente a uma determinada classe social e a uma determinada raça, 

em “menor infrator”. Quer dizer, não se pode estudar a “delinquência 

juvenil” sem levar em conta a atuação dos órgãos de controle da infância 

e da juventude e os mecanismos de reação social ao delito. A passagem 

da transgressão ao ato infracional, que não tem absolutamente nada de 

natural, pode ser compreendida a partir daí. 

Nesta altura, é devido esclarecer que não se trata de negar a 

eventual incidência de um transtorno ou doença mental, seja ela qual for. 

Tampouco se trata de ignorar a existência das necessidades emocionais, 

tais como afeto, atenção, etc. Muito menos se quer diminuir a importância 

do pai ou da mãe e da convivência familiar. Antes de tudo, essa busca 

obsessiva da causa (ou das causas) do ato infracional, no estágio em que 

se encontra a criminologia, pode ser considerada um retrocesso 

neopositivista, haja vista o deslocamento do objeto criminológico das 

causas da criminalidade para o processo de criminalização (ver-se-á isso 

em detalhes no próximo capítulo).   

2.2 QUANDO A FAMÍLIA É SEMPRE CULPADA – O ARGUMENTO 

DA FAMÍLIA DESESTRUTURADA 

Não raro se vê operadores do direito da criança e do adolescente 

(juízes, promotores, defensores públicos, psicólogos, assistentes sociais, 

conselheiros tutelares, dentre outros) afirmando que os adolescentes 

criminalizados vêm de “famílias desestruturadas”, num discurso 

claramente conservador, nostálgico dos tempos da Fundação Nacional do 

Bem-Estar do Menor (FUNABEM). O argumento central é de que as 

famílias não cumprem sua função de proteção, cuidado e socialização, 
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donde resultaria o comportamento desviante ou “infrator” dos 

adolescentes. Esta é, por assim dizer, a abordagem familista do ato 

infracional. 

Em que pese a pouca sistematização e a ausência de representantes 

intelectuais, não se pode ignorar o peso desse tipo de discurso, ainda mais 

quando é reproduzido por aqueles que atuam diretamente com os 

adolescentes, na aplicação ou execução das medidas socioeducativas. 

Aliás, a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/04), que 

incorporou as medidas em meio aberto (Liberdade Assistida e Prestação 

de Serviços à Comunidade), reforça esse entendimento: ao defender a 

centralidade na família, supõe a existência de um modelo ideal, capaz de 

cumprir suas funções, que não falha, que protege seus membros, 

independente do arranjo familiar24. 

  Nos últimos anos, a família vem assumindo uma posição de 

destaque no âmbito das políticas de proteção social, seja na área da 

assistência social, seja na área da saúde ou nas políticas específicas 

(criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência). Definitivamente, a 

política social brasileira parece ter incorporado o lema constitucional que 

diz ser a família a base da sociedade (artigo 226 da CF88). Mas qual o 

papel atribuído à família no campo da proteção social? Quanto de 

responsabilidade cabe à família? E quanto cabe ao Estado? 

 Segundo Campos (2015), a posição da família na política social 

não é um fenômeno novo, típico do neoliberalismo em ascensão a partir 

dos anos 1990, porque a família está presente desde os primórdios da 

política social brasileira. Para esta autora, historicamente, existiram dois 

“casamentos” da política social com a família. O primeiro deles surgiu 

entre o fim do século XIX e o início do século XX, através da criação do 

seguro social, destinado ao trabalhador formal e cujo beneficiário era o 

homem tido como chefe de família. O segundo “casamento” é mais 

recente, do final do século XX, com a expansão dos programas de 

                                                 
24 “O grupo familiar pode ou não se mostrar capaz de desempenhar suas funções 

básicas. O importante é notar que esta capacidade resulta não de uma forma ideal 

e sim de sua relação com a sociedade, sua organização interna, seu universo de 

valores, entre outros fatores, enfim, do estatuto mesmo da família como grupo 

cidadão. Em consequência, qualquer forma de atenção e, ou, de intervenção no 

grupo familiar precisa levar em conta sua singularidade, sua vulnerabilidade no 

contexto social, além de seus recursos simbólicos e afetivos, bem como sua 

disponibilidade para se transformar e dar conta de suas atribuições” (BRASIL, 

2005, p. 35). 
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transferência de renda, onde a mulher sozinha se torna beneficiária da 

assistência social e, ao mesmo tempo, dependente do Estado25. 

Este novo chamado das obrigações familiares aparece 

precisamente num momento de grandes transformações nas famílias 

brasileiras. Gelinski e Moser (2015), com base em levantamentos 

demográficos do IBGE, destacam cinco principais mudanças na família 

contemporânea, quais sejam: queda do tamanho da família (o número 

médio de pessoas caiu para 3,1 em 2011); aumento da idade média da 

população (a expectativa de vida, em 2010, alcançou 73 anos); aumento 

do número de divórcios (entre 1999 e 2010, a taxa de divórcio cresceu 

mais de 25%); aumento do número de famílias chefiadas pela mulher 

(38,7% das famílias, em 2010, tinham como pessoa de referência a 

mulher); aumento do número de famílias unipessoais (as pessoas que 

moram sozinhas representavam 12,1% da população em 2010). Tais 

mudanças demográficas interferem na dinâmica das famílias, que não 

conseguem dar conta das ações de proteção social que estão sendo 

chamadas a executar. 

Dentre as mudanças na família contemporânea, tem-se o aumento 

significativo das famílias monoparentais chefiadas pela mulher ou cuja 

pessoa de referência é a mulher. Isso porque no interior da família, 

tradicionalmente, quem é responsável pelo cuidado e educação dos filhos 

é a mulher/mãe, sendo que, no caso da monoparentalidade, ela tem de 

cumprir tanto as tarefas domésticas como as obrigações de sustento. Aqui 

não existe a divisão sexual do trabalho e a mulher/mãe solteira ou 

separada precisa conciliar a família com o trabalho, além de ingressar no 

mercado laboral em situação de desigualdade (por exemplo, recebendo 

salários mais baixos em comparação ao homem). Vivendo em condições 

ainda mais adversas, são estas famílias as que mais precisam das políticas 

sociais e as que menos têm capacidade de proteger seus membros. 

Contraditoriamente, as tarefas de cuidado e proteção social, cada vez mais 

centradas na família, continuam recaindo sobre a mulher/mãe.   

Fato é que a família nuclear tradicional composta pelo pai que 

trabalha fora, pela mãe dona de casa e pelos filhos estudantes está 

deixando de ser a regra para se tornar a exceção. É a família em constante 

mutação e que sofre os impactos das transformações econômicas, políticas 

                                                 
25 “Ao passar a receber benefícios da assistência social, em muitos casos 

constando da mulher sozinha, a família passou a ser condicionada, e ainda mais 

responsabilizada, leia-se cobrada, por certas obrigações definidas 

administrativamente em torno da educação e saúde dos filhos, sob pena de perder 

o subsídio” (CAMPOS, 2015, p. 33). 
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e culturais que tem assumido crescentes responsabilidades e obrigações 

para garantir o bem-estar individual e social. 

Segundo Esping-Andersen (2000), a gestão dos riscos sociais se dá 

por meio de três instituições, que são o Estado, o mercado e a família, 

formando-se, assim, um regime de bem-estar. “Pode-se definir um regime 

de bem-estar como a forma conjunta e interdependente em que se produz 

e distribui o bem-estar por parte do estado, do mercado e da família” 

(ESPING-ANDERSEN, 2000, p. 52, tradução minha). Essa tríade Estado-

mercado-família assume posições distintas em cada regime de bem-estar: 

em alguns, o papel do Estado é residual e o mercado é eleito como fonte 

prioritária de bem-estar; em outros, a família deve assumir grande parte 

das obrigações; e há ainda aqueles em que o Estado busca dar uma 

cobertura mais universal aos riscos sociais. 

Quando a maior parte da responsabilidade incide sobre a família, 

constitui-se um sistema de proteção social de tipo familista. Nos termos 

de Esping-Andersen (2000, p. 66, tradução minha): “[...] Um estado de 

bem-estar familista é, pois, aquele que destina um máximo de obrigações 

de bem-estar à unidade familiar”. No sistema familista, portanto, a política 

social exige que a família seja a principal responsável pelo bem-estar dos 

seus membros26. 

O familismo está ainda mais presente em países como o Brasil, que 

nunca tiveram um Welfare State no sentido clássico, isto é, baseado no 

pleno emprego e nas políticas sociais universais. Noutras palavras, o 

familismo no Brasil não se constitui no interior de um autêntico Estado de 

Bem-Estar, porém está impregnado nas diversas políticas sociais e no 

processo tardio de construção de um sistema de proteção social. A 

centralidade na família, tão propalada nas áreas da saúde e da assistência 

social, oculta a existência de um mercado altamente seletivo e excludente 

(quem pode pagar por um plano de saúde ou uma previdência 

complementar?), bem como o enxugamento do Estado e a precarização 

das políticas sociais públicas.  

Em linhas gerais, o que está em jogo é uma “estratégia de 

esvaziamento da política social como direito de cidadania” (PEREIRA, 

                                                 
26 A crítica ao familismo não nega a importância da família enquanto espaço de 

cuidado, proteção e socialização primária. Na verdade, o que se critica é o repasse 

de responsabilidades à família para além das suas condições e sem oferecer 

serviços públicos qualificados de apoio e orientação. Antes de tudo, deve-se 

reconhecer o caráter contraditório da família: se, por um lado, ela pode oferecer 

cuidado e proteção, por outro lado, não deixa de ser um lugar de conflitos 

interpessoais e também de violência. 
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2010), com a retirada do Estado da linha de frente das ações de proteção 

social e o chamamento de diversos agentes privados, em especial a 

família. Nesse modelo plural de proteção social, a família vem sendo 

redescoberta como fonte privada de bem-estar, independentemente das 

mudanças ocorridas na sua estrutura e forma de organização.  

A família está sobrecarregada e a mulher/mãe ainda mais. O Estado 

se tornou subsidiário, aparecendo apenas se e quando a família falha, 

deixando de cumprir sua função protetiva. Paradoxalmente, se a família 

não cuida ou protege ou não consegue fazê-lo, ela fica sujeita às penas da 

lei. E mais: o Estado (Poder Executivo) que não oferece ou oferece de 

forma precária programas de proteção à família, tais como previstos na 

legislação social, é o mesmo Estado (Poder Judiciário) que aplica as 

punições legais, como, por exemplo, a destituição do poder familiar sobre 

os filhos. 

A novidade na conformação atual dos sistemas de 

proteção social é a legitimação e legalização da 

responsabilidade familiar. O que já ocorria na 

esfera informal, movida pelos laços afetivos de 

solidariedade e cooperação viraram obrigações 

formais, passíveis de ser reclamada judicialmente, 

com punição às famílias. Mas quem pune o poder 

público por não garantir condições dignas e às 

vezes mínimas de vida capazes de evitar as rupturas 

familiares, as violações de direitos e as violências? 

(TEIXEIRA, 2015, p. 218).     

Segundo Mioto (2010), os programas de orientação e apoio 

sociofamiliar trabalham com concepções estereotipadas de família e de 

papeis familiares. Apesar de reconhecerem a diversidade dos arranjos 

familiares, tais programas se baseiam numa concepção funcional de 

família, que reforça os tradicionais papeis da mulher/mãe cuidadora e do 

homem/pai provedor. Não surpreende, pois, que o termo “família 

desestruturada” continue em voga: “[...] Cada vez mais ele é utilizado para 

nomear as famílias que falharam no desempenho das funções de cuidado 

e proteção dos seus membros e trazem dentro de si as expressões de seus 

fracassos, como alcoolismo, violências e abandonos” (MIOTO, 2010, p. 

54). 

Em seu conhecido livro La Police des Familles, Jacques Donzelot 

mostra como a criança se tornou a porta de entrada para uma série de 

medidas de controle e disciplinamento das famílias pobres, seja na forma 

da infância abandonada ou em perigo, seja na forma da infância 

delinquente ou perigosa. “Toda a novidade do trabalho social”, diz o autor 
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(1980, p. 80), “toda a sua modernidade consistiria justamente nessa 

atenção mais concentrada com relação aos problemas da infância”. A 

partir daí se estruturou um verdadeiro “complexo tutelar”, composto por 

três instâncias articuladas: o judiciário, o psiquiátrico e o educacional, 

tendo como viga-mestre o tribunal de menores. 

Em sua prática cotidiana, o complexo tutelar implementaria uma 

“política da família”, exercendo sua autoridade em nome da proteção à 

infância. Ao pesquisar os serviços sociais dos tribunais de menores de 

duas regiões francesas, Donzelot (1980) busca reconstituir essa política da 

família, mostrando que, na verdade, ela está muito mais para uma “polícia 

da família”. Seriam três os alvos principais. Primeiro: as “famílias 

inestruturadas”, que são aquelas caracterizadas pela instabilidade no 

emprego, pela imoralidade e pela falta de higiene; para estas famílias, as 

intervenções assumem a forma de um corpo-a-corpo que visa, em última 

instância, sua conversão ou destruição. Segundo: as “famílias 

normalmente constituídas, mas que rejeitam ou são superprotetoras”, que 

são as famílias numerosas nas quais a mãe está sobrecarregada, o pai 

ausente e os filhos passam boa parte do tempo na rua; para estas famílias, 

a tática é fazer com que cumpram uma função disciplinar e de vigilância 

constante sobre os filhos. Terceiro: as “famílias carentes”, que são aquelas 

em que o pai e/ou a mãe já morreram ou são vítimas de doenças ou 

incapacidades, podendo também estarem presos; para estas famílias, a 

medida geralmente utilizada é a internação das crianças.  

A tripartição dos objetivos sociais do tribunal de 

menores corresponde, de maneira bastante 

eloquente, a esse processo de fabricação da família 

operária, desligando-a das antigas formas de vida 

(famílias inestruturadas), disciplinarizando-a 

(famílias normais) e limitando seus objetivos à 

reprodução e à criação dos filhos (famílias carentes) 

(DONZELOT, 1980, p. 128). 

As velhas noções de famílias desestruturadas, anormais, 

patológicas, negligentes, etc., consideradas incapazes de criar e educar 

seus filhos, têm sido constantemente atualizadas. Para essas famílias fora 

do padrão de normalidade, destinam-se práticas terapêuticas e 

individualizantes, geralmente desenvolvidas numa dimensão 

disciplinadora e muitas vezes moralista. Então, fica um questionamento 

em aberto: nas políticas sociais neoliberais, a família ou o indivíduo que 

dela faz parte é tomado como objeto ou como sujeito? No contexto do ato 
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infracional e das medidas socioeducativas, a família tende a ocupar o lugar 

de objeto, ou mais precisamente, de objeto culpável e punível. 

Via de regra, supõe-se a existência de uma família ideal ou 

idealizada, apreendida em seu modelo tradicional e composta pela tríade 

pai, mãe e filhos. Uma família parsoniana, cuja função é proteger, cuidar, 

educar, socializar e, principalmente, impor limites. Se esta família 

funciona de maneira adequada, os filhos se tornarão cidadãos honestos e 

trabalhadores; mas se esta família não cumpre o seu papel, os filhos 

seguirão o “mau caminho”, seja se comportando de maneira antissocial, 

seja praticando condutas criminalizadas. Numa palavra, se a família se 

configura como patológica ou anormal, o adolescente tende a ser 

desviante ou “infrator”.  

Se bem que esse discurso é mais presente nas práticas judiciárias e 

assistenciais, isso não deixa imune a academia e a produção científica. Ao 

fazer um rápido levantamento no banco de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

identificou-se alguns trabalhos que tratam, direta ou indiretamente, da 

relação entre família e ato infracional. Alguns deles veem a relação 

família-ato infracional como uma simples relação de causa e efeito. Um 

exemplo vem do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, cujo resumo da 

pesquisa é emblemático: 

A presente dissertação tem como objetivo analisar 

até que ponto a instituição familiar é um fator de 

importante contribuição para entender e prevenir a 

criminalidade juvenil brasileira e quais as 

consequências de uma família omissa de suas 

funções parentais no desenvolvimento 

biopsicossocial dos adolescentes em conflito com a 

lei. A investigação está baseada na coleta e na 

análise dos dados obtidos na pesquisa realizada 

durante o mês de setembro de 2011 nos prontuários 

dos 54 adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de internação no Centro de 

Atendimento Socioeducativo de Passo Fundo/RS 

(CASE-PF). Com base na pesquisa pode-se afirmar 

que os adolescentes internados praticaram o ato 

infracional com 17 anos de idade, possuem baixa 

escolaridade, têm amigos envolvidos em atos 

infracionais e cumprem medida de internação por 

furto ou roubo com o objetivo de obter dinheiro 

para sustentar o vício em drogas, principalmente 
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em crack. Por meio da análise das famílias desses 

adolescentes, a pesquisa demonstrou conturbadas 

relações familiares: pais omissos de suas funções, 

com baixa escolaridade, envolvidos em crimes, 

usuários de substâncias psicoativas e agressivos. Os 

adolescentes internados não tiveram a participação 

ativa do pai no desenvolvimento biopsicossocial e 

conviveram em ambiente familiar deficiente, em 

que não se vivenciaram noções de limites em razão 

da ausência da figura paterna. Dessa forma, se não 

exerce suas funções parentais, a família propicia 

desenvolvimento biopsicossocial precário, o que 

pode se acentuar pelas falhas das demais 

instituições sociais, prejudicando a formação da 

personalidade dos adolescentes e facilitando os 

comportamentos antissociais. A instituição familiar 

organiza a transmissão de valores, através do afeto 

e da imposição de limites, entretanto, essa 

transmissão fracassa nos adolescentes em conflito 

com a lei (TRENTIN, 2012, s/p, grifo meu). 

Interessante notar que, na pesquisa supramencionada, por um lado, 

a família é literalmente exaltada, sendo considerada a principal instituição 

responsável pelo desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo. Todavia, 

por outro lado, quando se trata das famílias dos adolescentes internados, 

surgem termos como omissão, deficiência ou fracasso, isso para mostrar 

“o lado obscuro dessa instituição [...], pois é a família uma das maiores 

desrespeitadoras dos direitos e garantias das crianças e adolescentes” 

(TRENTIN, 2012, s/p.). 

Nesse exemplo típico – que, diga-se de passagem, tem o respaldo 

da ciência – há também uma problemática aproximação com a psicanálise, 

o que se expressa na chamada ausência da figura paterna. A abordagem 

familista se apropria da teoria psicanalítica para estabelecer uma relação 

de causa e efeito, no interior da família, entre a ausência do pai e o 

comportamento desviante do filho adolescente. Não é por acaso a 

conclusão da autora: “[...] a pesquisa demonstrou que os adolescentes 

convivem em ambientes familiares em que não se vivenciam noções de 

limite e de respeito à autoridade, pois inexiste a função paterna 

responsável pela internalização de normas” (TRENTIN, 2012, s/p). Nesse 

ponto de vista, portanto, à falta do pai ou de quem o substitua corresponde 

a proporcional ausência de limite, autoridade ou força, o que contribui 

para o comportamento desviante ou “infrator” do adolescente. 
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Que dizer, então, daquelas famílias monoparentais referenciadas 

por mulheres? Como visto acima, a monoparentalidade feminina tem tido 

um crescimento significativo, sendo uma das principais mudanças 

ocorridas na família contemporânea. Nesse arranjo familiar, a mulher/mãe 

se encontra ainda mais sobrecarregada, sendo responsável, sozinha, tanto 

pelas tarefas domésticas quanto pelo sustento dos filhos. A despeito disso, 

quando ela não consegue suprir a ausência do pai, mostrando autoridade 

e impondo limites aos filhos, corre o risco de ser considerada 

corresponsável pelo ato infracional ou pela conduta criminalizada, sendo 

que, muitas vezes, o número de filhos e até suas escolhas amorosas são 

levantadas como causas.  

Em sua proposta de mediação de conflitos com adolescentes 

criminalizados, Vezzulla (2006, p. 39) critica o fato de adolescentes 

assumirem funções para as quais não estão preparados nem possuem 

maturidade, especialmente quando “[...] são tomados pela mãe ou pelo pai 

como fonte de receitas financeiras ou até como pai/mãe substituto de seus 

irmãos menores”. É curioso observar que, em nenhum momento, o autor 

se pergunta por que motivos isso acontece, em que condições ou 

circunstâncias e se esta “adultização” do adolescente é fruto de uma 

simples escolha ou de uma necessidade de sobrevivência. Nas famílias 

monoparentais referenciadas por mulheres, seria a mãe, voluntariamente, 

quem obriga o adolescente a assumir a “função paterna” e trabalhar em 

idade precoce? 

Com efeito, a Lei n. 12.594/12, conhecida como Lei do SINASE, 

entre outras inovações, prevê a elaboração de Plano Individual de 

Atendimento (PIA) pela equipe técnica do programa socioeducativo, com 

a participação efetiva não apenas do adolescente, mas também de sua 

família (BRASIL, 2012). O PIA é considerado um instrumento 

pedagógico para o acompanhamento individualizado da evolução pessoal 

e social do adolescente e da conquista das metas e compromissos 

pactuados. Para tanto, o “contrato” do PIA deve incluir a família do 

adolescente, independentemente da sua configuração, haja vista que “tudo 

que é objetivo na formação do adolescente é extensivo à sua família” 

(BRASIL, 2006, p. 49). 

No caso do adolescente criminalizado, a família é encaminhada à 

rede de serviços das demais políticas públicas pela via do atendimento 

socioeducativo, ou seja, como parte da aplicação de uma medida de 

natureza punitiva. Em razão disso, a família é frequentemente colocada 

em suspeição, pois ela teria falhado na criação e educação daquele 

adolescente, sendo corresponsável pela conduta cometida. Suas atitudes 

geram desconfiança, suas dificuldades são entendidas como desinteresse, 
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sua ausência é confundida com negligência, pois, afinal, se fosse uma 

“boa família” o adolescente não teria ido para o “mau caminho”. Se a 

família chegou ao serviço porque um de seus filhos infringiu a lei penal, 

então a tendência é ela ser cobrada, culpabilizada e vigiada. 

Vera Malaguti Batista (2003a), ao analisar os relatórios e pareceres 

de assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras que atuam no atendimento 

a adolescentes criminalizados, desnuda o olhar seletivo desses 

especialistas, com seu discurso moralista e preconceituoso sobre as 

famílias pobres. A autora destaca precisamente o uso indiscriminado do 

termo “família desestruturada”, onde diferentes estratégias de 

sobrevivência perante situações de pobreza e conflitos familiares são 

diagnosticadas como ilegais ou irregulares, o que acaba influenciando 

negativamente as decisões e sentenças judiciais. Curiosamente, quando se 

trata de um jovem branco de classe média, a família recebe outra 

nomenclatura, sendo descrita como organizada ou bem constituída, 

mesmo com os pais separados, o que, inclusive, serve para atenuar as 

medidas aplicadas.  

Em nossa pesquisa, esperava deleitassem-nos as 

falas e os discursos dos policiais, juízes e 

promotores. Mas em seus registros nos processos 

há um cuidado e uma uniformização feitos a partir 

dos dispositivos legais. Curiosamente, são as 

“equipes técnicas”, incorporadas para “humanizar” 

o sistema penal, que mais desbragadamente 

reproduzem todas as metáforas do darwinismo 

social empregadas para o diagnóstico das 

“ilegalidades populares”. Psicólogos, psiquiatras, 

pedagogos, médicos e assistentes sociais trabalham 

em seus pareceres, estudos de caso e diagnósticos 

da maneira mais acrítica, com as mesmas categorias 

utilizadas na introdução das ideias de Lombroso no 

Brasil (BATISTA, Vera, 2003a, p. 131).   

Com o argumento da “família desestruturada”, o ato infracional ou 

a conduta criminalizada é apreendida como um fenômeno isolado do 

conjunto das relações sociais na sociedade capitalista. Ao centrar o 

discurso na família do adolescente, deixa-se de lado, ou mesmo se ignora, 

a realidade concreta em que vive essa família, a comunidade onde mora, 
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a violência a que está submetida, sua inserção (ou não) no mercado de 

trabalho, o acesso (ou não) às políticas sociais públicas, etc27. 

Mais além, quando se pensa no ato infracional como um “problema 

de família”, a tendência é culpabilizar os pais ou responsáveis pela guarda 

do adolescente, atribuindo a estes toda uma série de “falhas”, que vão 

desde as dificuldades de sustento até a falta de educação, isto é, de limites. 

As palavras que tudo explicam passam a ser abandono, negligência, 

descaso, omissão; isso, frise-se, sem a menor definição conceitual. O lugar 

da família, aqui, não é outro senão o da culpa, como se também ela tivesse 

infringido a lei penal. 

Seja como for, também na abordagem familista se considera o ato 

infracional como um fenômeno dado, constituído de forma prévia e 

independente da ação do sistema penal e das instituições de controle 

social. Nessa abordagem, a infração é fato certo e inquestionável, pouco 

importando a incidência dos mecanismos de reação social ao delito. Tudo 

se passa sem qualquer problematização do sistema penal, como se a lei 

penal fosse mesmo igualitária e justa, sendo aplicada indistintamente a 

todos os cidadãos.  

Nesse contexto, perquirir a culpa nada mais é do que buscar a 

causa, sendo que ambas se encontram no mesmo lugar, que é ocupado 

pela família, ou mais precisamente, pela “família desestruturada”. Eis o 

caminho proposto pelos familistas: investigar o núcleo familiar, pois nele 

residem as causas geradoras da criminalidade juvenil. Depois disso, resta 

prescrever medidas normalizadoras, de preferência com conteúdo moral. 

Sem dúvida, o positivismo criminológico, baseado no binômio 

diagnóstico-tratamento, está aqui bem representado (falar-se-á dele no 

capítulo seguinte). 

                                                 
27 Como ressalta Iamamoto (2011, p. 164): “Corre-se o risco de cair na 

pulverização e fragmentação das inúmeras ‘questões sociais’, atribuindo 

unilateralmente aos indivíduos e suas famílias a responsabilidade pelas 

dificuldades vividas. Isso deriva na análise dos ‘problemas sociais’ como 

problemas do indivíduo isolado e da família (principal alvo dos programas 

focalizados de combate à fome e à miséria), perdendo-se a dimensão coletiva e o 

recorte de classe da questão social, isentando a sociedade de classes da 

responsabilidade na produção das desigualdades sociais”. 
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2.3 EDUCAÇÃO VERSUS PUNIÇÃO: OS LIMITES DO DISCURSO 

EM DEFESA DO ECA    

Uma terceira abordagem, que se poderia chamar de abordagem 

estatutária, é encontrada nos textos e discursos em defesa do ECA e seu 

modelo de responsabilização. Aqui, o ato infracional é relacionado 

diretamente à ausência ou precariedade das políticas sociais públicas, 

havendo constantes violações dos direitos dos adolescentes. O remédio 

estaria na efetiva aplicação das medidas protetivas e socioeducativas 

previstas no Estatuto e no maior investimento do Estado em políticas 

destinadas ao público infanto-juvenil, priorizando-se a educação em vez 

da punição e possibilitando a inclusão social dos adolescentes. Pois, 

seguindo este entendimento, “[...] a adolescência envolvida com a 

criminalidade, se constrói a partir da negação de direitos – escola, saúde, 

família, profissionalização...” (VERONESE; RODRIGUES, 2001, p. 34). 

A lista de autores defensores do modelo estatutário é muito extensa. 

Sendo assim, basta citar, a título de exemplo e pela sua importância, o 

conhecido magistrado catarinense Antônio Fernando do Amaral e Silva. 

Criticando os apelos a atitudes repressivas que provocam ainda mais 

violência, ele enfatiza a importância de uma política de prevenção, que 

deveria ocorrer em três níveis, estendendo-se desde as políticas sociais 

básicas (prevenção primária), passando pelos programas de apoio e 

orientação (prevenção secundária), até as medidas socioeducativas que 

visam readaptar o adolescente (prevenção terciária). Ao analisar as causas 

da delinquência juvenil, o autor destaca que o fenômeno decorre, 

principalmente, da má distribuição de renda, da miséria e da falência das 

políticas sociais. “Tenha-se presente” diz Amaral e Silva (2013, s/p), 

“enquanto falharem as políticas sociais básicas, dificilmente se logrará 

prevenir a criminalidade”.         

Essa é a abordagem, por assim dizer, mais progressista sobre o ato 

infracional, seja pela sua amplitude analítica (é a primeira que atinge o 

Estado), seja pela defesa teórico-política dos direitos humanos dos 

adolescentes. Exatamente por isso, as observações críticas colocadas a 

seguir não devem ser lidas como fonte de oposição, quer dizer, como 

posição contrária ao ECA e às políticas públicas para a infância e 

juventude. Trata-se, isto sim, de verificar o alcance e as limitações da 

abordagem estatutária, colocando-se a seguinte indagação: até onde vai o 

discurso da educação? 

Direta ou indiretamente, tal abordagem recebe influência teórica de 

Loic Wacquant e suas análises acerca do Estado Penal. Para este autor, o 

desmonte do Estado Providência na Europa e de suas políticas de bem-
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estar social ocorreu paralelamente ao aumento da repressão e do controle 

sobre os pobres, constituindo-se uma espécie de “gestão penal da 

miséria”. A política de tolerância zero do Estado Penal pressupõe, assim, 

de um lado, o “desinvestimento social” e, de outro lado, o 

“superinvestimento carcerário” (WACQUANT, 2001). 

Na primeira parte de As Prisões da Miséria, Wacquant (2001) 

mostra como o “bom senso penal” surge nos Estados Unidos e depois 

chega à Europa, por meio de um discurso neoconservador que defende a 

família patriarcal, a disciplina do trabalho (workfare) e a vigilância sobre 

os pobres, negros e imigrantes. Sob a liderança do Manhattam Institute e 

tendo a cidade de Nova Iorque como principal laboratório, propõe-se uma 

“política de qualidade de vida” baseada no aumento do efetivo de policiais 

nas ruas, colocação de câmeras de segurança, sistemas de dados 

informatizados, estatísticas criminais, além da construção de novas 

penitenciárias. 

A doutrina da tolerância zero e as práticas repressivas made in USA 

aparecem como a contraface da concepção neoliberal de Estado mínimo, 

numa conjuntura histórica de precarização do trabalho e aumento do 

desemprego, da pobreza e da insegurança social. Nos termos de Wacquant 

(2001, p. 80): “Pois à atrofia deliberada do Estado social corresponde a 

hipertrofia distópica do Estado penal: a miséria e a extinção de um têm 

como contrapartida direta e necessária a grandeza e a prosperidade 

insolente do outro”. 

As tendências do sistema penal norte-americano apontam para um 

processo de “hiperinflação carcerária”, com uma população de quase dois 

milhões de presidiários e índice de encarceramento de 650 detentos para 

cada 100 mil habitantes, a maioria deles afroamericanos. Daí o 

extraordinário investimento do Estado nas prisões, a exemplo da 

administração penitenciária da Califórnia, que, em 1999, gastou 4,3 

bilhões de dólares. Outra tendência é a abertura do mercado carcerário à 

iniciativa privada: a “indústria carcerária” vem crescendo com uma taxa 

anual de 45%, tendo um futuro próspero pela frente (WACQUANT, 

2001). 

Não se trata, porém, de uma excepcionalidade norte-americana, 

pois a escalada do sistema penitenciário como resposta à insegurança 

social se faz sentir por toda a Europa. Prova disso é a expansão dos índices 

de encarceramento no período 1985-1995, que na França saltou de 76 para 

95 presidiários por 100 mil habitantes, bem como a “inflação” da 

população carcerária, que na Espanha aumentou 192% no mesmo período. 

E os clientes privilegiados das prisões europeias são os indivíduos 

marginalizados pelo mercado de trabalho, tais como os desempregados, 
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os trabalhadores precários e desqualificados, os sem teto, os toxicômanos 

e vendedores de drogas, os imigrantes não ocidentais, os estrangeiros de 

origem africana (WACQUANT, 2001). 

Segundo Wacquant (2001), a prisão cumpre determinadas funções 

no “novo governo da miséria”, a saber: contribui para regular o mercado 

de trabalho desqualificado, à medida que os ex-detentos tendem a ocupar 

empregos precários e informais; faz perpetuar a ordem racial, substituindo 

o gueto como instrumento de segregação da população negra; e forma um 

complexo carcerário-assistencial, cuja missão consiste em vigiar e punir 

os pobres, por meio de dispositivos panópticos integrados aos programas 

de assistência (social-panoptismo). 

Para além dos efeitos negativos sobre o detento, a prisão é 

considerada como uma fábrica de miséria: 

Mas ainda há coisas piores: os efeitos pauperizantes 

do penitenciário não se limitam apenas aos 

detentos, e seu perímetro de influência estende-se 

bem além dos muros, na medida em que a prisão 

exporta a sua pobreza, desestabilizando 

continuamente as famílias e os bairros submetidos 

a seu tropismo. De modo que o tratamento 

carcerário da miséria (re)produz sem cessar as 

condições de sua própria extensão: quanto mais se 

encarceram pobres, mais estes têm certeza, se não 

ocorrer nenhum imprevisto, de permanecerem 

pobres por bastante tempo, e, por conseguinte, mais 

oferecerem um alvo cômodo à política de 

criminalização da miséria. A gestão penal da 

insegurança social alimenta-se assim de seu próprio 

fracasso programado (WACQUANT, 2001, p. 145, 

grifo do autor). 

As reflexões de Wacquant são pertinentes e sua análise parece 

certeira. O autor demonstra a guinada repressiva do Estado, especialmente 

num contexto histórico de crise estrutural do capitalismo, com as 

conhecidas consequências para a classe trabalhadora (desemprego, 

trabalho precário, pobreza, etc.). Evidências aparecem por toda parte: 

basta lembrar a crescente criminalização dos movimentos sociais, cujas 

manifestações são contidas quase sempre pela força policial; ou então as 

greves dos trabalhadores de determinados setores (transporte público e 

educação, por exemplo), frequentemente declaradas ilegais ou abusivas 

pelo Poder Judiciário.  
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Tal análise, entretanto, apresenta alguns limites intransponíveis ou 

que o autor prefere não ultrapassar. A crítica de Wacquant é contra a 

precariedade ou flexibilidade das relações de trabalho, não contra o 

trabalho assalariado em si; é contra a distribuição desigual da riqueza, não 

contra a exploração do trabalhador na produção da riqueza; é contra a 

forma repressiva do Estado, não contra o seu conteúdo de classe; 

finalmente, é contra o neoliberalismo e a “penalidade neoliberal”, não 

contra a ordem social capitalista. 

Num horizonte reformista, o autor propõe melhorias dentro da 

ordem societária vigente, alimentando a ilusão de um capitalismo menos 

selvagem e predador e mais humano e democrático. Saudoso do pacto 

fordista-keynesiano de produção e regulação social, Wacquant acredita no 

trabalho protegido e nas políticas redistributivas (salário de subsistência), 

como se fosse possível conciliar plenamente os interesses antagônicos das 

classes sociais. O próprio autor não deixa margem para dúvidas:  

Elas [as medidas de segurança] exprimem uma 

tendência de fundo à expansão do tratamento penal 

da miséria, que, paradoxalmente, decorre 

precisamente do enfraquecimento da capacidade de 

intervenção social do Estado e do abandono de suas 

prerrogativas diante da figura supostamente 

onipotente do “mercado”, isto é, a extensão da lei 

econômica do mais forte. E há razões para sugerir a 

hipótese segundo a qual esse deslizamento para 

uma gestão judiciária e carcerária da pobreza é 

tanto mais provável e pronunciado quanto mais 

intensamente a política econômica e social 

implantada pelo governo do país considerado 

inspire-se em teorias neoliberais que levam à 

“mercantilização” das relações sociais, e quanto 

menos protetor desde o início seja o Estado-

providência em questão (WACQUANT, 2001, p. 

141, grifo do autor).     

Por um lado, quando leva em consideração a estrutura econômica 

da sociedade capitalista, Wacquant parece ignorar ou não dar a devida 

importância àquilo que é essencial na produção da riqueza social, isto é, a 

exploração do trabalho pelo capital. De outro lado, seu saudosismo do 

Estado Social, em contraposição ao Estado Penal, coloca em dúvida se ele 

reconhece ou não a natureza de classe do Estado. Pois o Estado moderno, 

independente do adjetivo social ou penal, possui um ineliminável 
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conteúdo de classe, sendo sua função preservar, acima de tudo, os 

interesses comuns das classes dominantes.  

Como observa Coutinho (1999, p. 123-124): 

[...] A grande descoberta de Marx e Engels no 

campo da teoria política foi a afirmação do caráter 

de classe de todo fenômeno estatal; essa descoberta 

os levou, em contraposição a Hegel, a 

“dessacralizar” o Estado, a desfetichizá-lo, 

mostrando como a aparente autonomia e 

“superioridade” dele encontram sua gênese e 

explicação nas contradições imanentes da 

sociedade como um todo. A gênese do Estado 

reside na divisão da sociedade em classes, razão por 

que ele só existe quando e enquanto existir essa 

divisão, que decorre, por sua vez, das relações 

sociais de produção; e a função do Estado é 

precisamente a de conservar e reproduzir tal 

divisão, garantindo assim que os interesses comuns 

de uma classe particular se imponham como o 

interesse geral da sociedade. 

Com efeito, a teoria marxista do Estado foi atualizada no tempo 

histórico por Gramsci, para quem o Estado se constitui, em sentido amplo, 

pela sociedade política mais a sociedade civil, incluindo os aparelhos 

repressivos (Judiciário, polícia, prisão, etc.) e também os “aparelhos 

privados de hegemonia” (escola, igreja, partidos políticos, meios de 

comunicação, etc.), que são as organizações responsáveis pela elaboração 

e difusão das ideologias. Assim, o exercício da hegemonia “[...] 

caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se equilibram 

de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, mas, ao 

contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da 

maioria [...]” (GRAMSCI, 2000, p. 95). 

Ao ampliar assim a teoria marxista do Estado, o pensador italiano 

tem em mente o processo histórico de socialização da participação 

política, com a criação de grandes sindicatos operários e de partidos de 

massa, conquista do sufrágio universal, etc. Isso modifica a correlação de 

forças e faz com que o Estado seja permeável às demandas e necessidades 

das classes trabalhadoras, passando a atender determinados interesses 

dessas classes. Todavia, Gramsci não nega a mencionada “grande 

descoberta” de Marx: também para ele se trata de um Estado burguês, quer 

utilize a coerção ou a violência, quer utilize a direção política ou o 

consenso. 



104 

Não há dúvida de que sob um Estado Providência ou Social a 

situação dos trabalhadores em geral tende a melhorar, seja pelo 

investimento público na criação e manutenção dos empregos, seja pela 

existência de políticas de proteção social (saúde, previdência, assistência 

social). Mas isso não altera a natureza de classe do Estado, que continua 

atendendo predominantemente os interesses das classes dominantes, em 

detrimento dos reais interesses das classes e grupos sociais subalternos.  

Além disso, a análise wacquantiana do Estado Penal como 

substitutivo do Estado Social fica complicada quando atravessa o 

Atlântico sem as devidas mediações. Isso porque, no Brasil, nunca houve 

um Welfare State no sentido clássico, isto é, sustentado pelos pilares do 

pleno emprego e das políticas sociais de acesso universal. Ao contrário, 

enquanto no Brasil pós-88 se iniciava tardiamente a construção de um 

sistema de proteção social, na Europa e nos Estados Unidos estava em 

plena operacionalização o desmonte do Estado de Bem-Estar, acusado de 

ser o grande responsável pela crise econômica mundial. 

Os avanços da Constituição Federal de 1988 e do movimento 

democrático que lhe deu origem mal haviam se estabelecido e logo foram 

contra-atacados, com a chegada tardia do receituário neoliberal no Brasil. 

E as políticas sociais se tornaram alvo preferencial dos cortes de gastos 

públicos promovidos em nome da estabilização econômica e do controle 

da inflação, como saída para a suposta crise fiscal. Portanto, o embrionário 

sistema de proteção social logo foi contrarrestado pelas “reformas” 

restritivas do Estado, das políticas sociais e, consequentemente, dos 

direitos dos trabalhadores. 

No prefácio à edição brasileira de seu livro, Wacquant (2001) 

observa que o Brasil continua caracterizado por grandes disparidades 

sociais e pela pobreza de massa, que resultam no aumento da violência 

criminal. O autor enfatiza a histórica violência policial, fortalecida por 

duas décadas de ditadura militar, a qual se volta preferencialmente contra 

os negros. Lembra, ainda, a precariedade do sistema penitenciário do país, 

desprovido de mínimas condições de espaço físico, higiene, saúde, 

alimentação, etc., além dos maus-tratos e assassinatos cometidos contra 

os detentos. Assim, diz ele, desenvolver o Estado Penal brasileiro equivale 

a restabelecer uma verdadeira “ditadura sobre os pobres”. 

Ora, o Estado no Brasil nunca deixou de ser “penal”, isto é, 

autoritário, antidemocrático e repressivo, porquanto impossível a 

passagem wacquantiana do Estado Social para o Estado Penal. Além de 

não ter conhecido o Estado de Bem-Estar propriamente dito, no Brasil o 

aspecto penal, ou seja, o uso da repressão e da violência sempre se fez 

presente, sendo constitutivo da formação histórica do Estado nacional. 
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Jamais se pode olvidar que o país viveu duas ditaduras, caracterizadas pela 

censura, perseguições políticas, prisões, torturas e assassinatos. 

É oportuno recordar que a revolução burguesa brasileira se 

processou “pelo alto”, de cima para baixo, através do Estado e seus 

aparelhos repressivos e sem uma efetiva participação popular. Desde a 

Independência política ao golpe de 1964, passando pela Proclamação da 

República e pela Revolução de 1930, a forma autoritária do Estado é 

predominante ao longo da história. As classes e frações de classes 

dominantes sempre apelaram para a força do Estado, como principal 

estratégia para conter e prevenir as lutas e reivindicações das classes 

subalternas, numa espécie de “contrarrevolução burguesa permanente”, 

como diz Ianni (1984).  

A despeito das experiências democráticas reais, 

independentemente da forma jurídico-política de 

poder estatal delineada na Constituição, a verdade 

é que o autoritarismo predomina ao longo da 

história do Brasil. Sob governos eleitos ou 

golpistas, civis, militares ou mesclados de militares 

e paisanos, em geral predomina o Estado de forma 

autoritária, ou propriamente ditatorial. E subsiste a 

sensação de território ocupado; de povo 

conquistado. Subsiste a impressão de que os 

governantes são conquistadores (IANNI, 1984, p. 

21).  

Por tais razões, a teoria do Estado Penal de Loic Wacquant não 

serve ou serve apenas parcialmente para entender o Brasil. Daí o 

necessário cuidado que se deve ter ao transplantar suas ideias para a 

realidade brasileira. De qualquer modo, inspirado ou não neste autor, o 

discurso do ECA, da educação, da política social, dos direitos humanos, 

em contraposição ao discurso do Código de Menores, da punição, da 

segurança pública, do direito de propriedade, traz em seu bojo, ao mesmo 

tempo, uma estratégia política de resistência e limites teóricos a serem 

superados.  

Um exemplo típico da abordagem estatutária é o trabalho 

desenvolvido por Tejadas (2008). Trata-se de uma pesquisa profunda, que 

visa desvelar as determinações que incidem no fenômeno da reincidência 

na prática de atos infracionais por adolescentes na cidade de Porto Alegre. 

A autora entende a reincidência como uso da violência como expressão 

da forma como o adolescente se insere no mundo social, a qual se torna 

caixa de ressonância das políticas públicas e do sistema de atendimento 

socioeducativo. 
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Na lista das múltiplas determinações da reincidência se encontram: 

o não pertencimento social ou desfiliação, fazendo do crime um meio de 

adquirir visibilidade; as rupturas, perdas e instabilidades na família, que 

geram problemas de socialização primária; a violência doméstica ou 

intrafamiliar, bem como a violência cotidiana na comunidade; o não 

acesso dos adolescentes/jovens ao mercado de trabalho; o não acesso ao 

esporte, à cultura e ao lazer; a evasão, fracasso ou não permanência na 

escola; o uso e dependência de drogas, aliado à ausência do tratamento 

pelo Estado; o sistema de atendimento centrado na punição/castigo em 

detrimento da função socioeducativa; a não garantia dos direitos dos 

adolescentes nas medidas, tais como educação, profissionalização, 

cultura, etc. (TEJADAS, 2008). 

A conclusão geral da autora é a seguinte: 

A reincidência constitui-se em uma caixa de 

ressonância das políticas públicas e do próprio 

Sistema de Atendimento ao Adolescente Autor de 

Ato Infracional. Diversos documentos produzidos a 

partir das instituições de atendimento, assim como 

o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, 

sugerem ou explicitam a superação da reincidência 

como um objetivo. Contudo, a não-garantia de 

direitos nesses espaços acaba por produzir o 

fenômeno que buscava combater (TEJADAS, 

2008, p. 279). 

Tejadas enfrenta seu objeto de estudo numa perspectiva crítica, 

posicionando-se abertamente em defesa dos direitos humanos dos 

adolescentes, o que deve ser reconhecido num momento histórico de 

negação ou restrição de direitos. A autora combina dados quantitativos e 

qualitativos, dando a palavra aos adolescentes e tentando compreendê-los 

em seu contexto familiar, social, econômico e cultural. O principal mérito 

dela reside na descoberta da invisibilidade da juventude nas políticas 

públicas, pois “[...] os adolescentes reincidentes não são reconhecidos, sua 

presença é obscurecida, passam despercebidos pelas estruturas do Estado 

ou delas são excluídos, por não corresponderem a padrões de 

comportamento desejados” (TEJADAS, 2008, p. 231). 

Todavia, ao investigar as “múltiplas determinações da 

reincidência”, a autora acaba se inserindo dentro do chamado paradigma 

etiológico em criminologia, insistindo numa explicação causal da 

criminalidade juvenil. Por mais ampla que seja tal explicação, indo além 

dos aspectos biológicos e psicológicos para encontrar as “causas sociais”, 

ainda assim segue a lógica positivista que pretende estudar as causas da 
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criminalidade independentemente da ação do sistema penal e das 

instituições de controle social. Na melhor das hipóteses, tem-se a 

passagem do positivismo antropológico de Lombroso para o positivismo 

sociológico de Ferri, que acrescenta fatores como déficit educacional, 

desajustes familiares, etc. 

A ausência ou precariedade das políticas de educação, saúde, 

assistência social, cultura, esporte, lazer, etc., a não aplicação do Estatuto 

da Criança e do Adolescente ou a ineficiência das medidas 

socioeducativas entram na análise de Tejadas como causas ou 

determinantes da reincidência. Mais uma vez, o ato infracional é 

apreendido como um fenômeno dado, um fato natural ou social que surge 

antes da intervenção do sistema penal e dos mecanismos de reação social 

ao delito, os quais ficam imunes de qualquer responsabilidade na 

produção da criminalidade juvenil. 

Mesmo que não haja a intenção de buscar os determinantes da 

criminalidade juvenil, a abordagem estatutária, ainda que de forma 

implícita, acaba formulando as tradicionais perguntas criminológicas 

positivistas: quem é o adolescente “infrator”? Por que ele pratica “atos 

infracionais”? Evidentemente, traz respostas distintas daquelas oferecidas 

pelas abordagens psicologizante e familista, encontrando-as não no 

indivíduo adolescente e sua família, mas antes no Estado, ou mais 

precisamente, na ausência ou insuficiência do Estado. Daí surgem vários 

argumentos, como, por exemplo, que o ato infracional existe porque o 

ECA não é cumprido, que o adolescente viola o direito do outro porque 

tem seus direitos violados pelo Estado, que a criminalidade juvenil é 

produto da falta de educação, saúde, assistência social, etc., e assim por 

diante. Entretanto, na maioria dos casos, o sistema penal em si não é 

problematizado, a não ser em seus excessos ou abusos punitivos. 

  Não que as políticas públicas para a infância e juventude sejam 

irrelevantes ou tenham importância secundária. Nada disso. Elas são 

fundamentais para a concretização dos direitos da criança e do adolescente 

formalmente estabelecidos no ECA, direitos estes, aliás, historicamente 

conquistados pela sociedade brasileira. Além do mais, atualmente, o 

discurso em defesa do Estatuto e das medidas socioeducativas constitui 

quiçá a única estratégia de resistência política frente à escalada repressiva 

expressa nas propostas de redução da maioridade penal. Porém, enquanto 

não enfrentar o poder de definição e de seleção do sistema penal, bem 

como a ação estigmatizante das instituições de controle social, o discurso 

estatutário deixará intocável o processo de criminalização que produz o 

“menor infrator”. 
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O próprio ECA não deve ser entendido como um divisor de águas 

no âmbito do direito da criança e do adolescente, como se tivesse 

suplantado definitivamente o Código de Menores. Em verdade, o Estatuto 

faz um movimento de avanços e recuos, rupturas e continuidades, 

diferenças e semelhanças em relação ao Código. Aliás, se existe um lugar 

onde um é mais parecido com o outro, tal lugar está ocupado pelos 

adolescentes criminalizados, para os quais o direito estatutário continua 

sendo menorista, atualizando o histórico binômio assistencialismo-

repressão (cf. capítulo 5, seção 5.1). 

Apesar dos avanços do ECA, segundo Oliveira e Silva (2011, p. 

121), “ele não libertou das prisões os adolescentes pobres e infratores”. 

Para esta autora, a inimputabilidade penal não passa de uma ficção, pois 

os adolescentes criminalizados estão sujeitos a medidas de caráter 

retributivo, sendo então responsabilizados penalmente, não pelo direito 

penal do adulto, mas pelo direito penal juvenil que está delineado no 

Estatuto. Nesse sentido, o que as medidas socioeducativas fazem nada 

mais é do que operar o “controle sociopenal do adolescente” (OLIVEIRA 

e SILVA, 2011).   

Para além do debate educação versus punição, as medidas 

socioeducativas previstas no ECA e reguladas pelo SINASE podem ser 

pensadas em sua lógica disciplinar. Como se verá mais adiante, com base 

na categoria foucaultiana de disciplina, as medidas socioeducativas, mais 

do que sancionatórias e/ou pedagógicas, possivelmente se constituem 

como medidas sociodisciplinares, cujo efeito é tornar os adolescentes 

criminalizados, ao mesmo tempo, obedientes e produtivos (cf. capítulo 5, 

seção 5.2.3). 

O discurso estatutário expresso na fórmula “+ educação – punição” 

precisa ser repensado e reformulado. Talvez seja possível colocar no lugar 

dele, estrategicamente, uma proposta do tipo “+ formas alternativas de 

resolução de conflitos – sistema penal oficial”. Uma proposta que busque 

enfrentar o poder de definição e de seleção do sistema penal e das 

instituições de controle social, bem como seu efeito estigmatizante. Uma 

proposta que tenha um horizonte abolicionista, não apenas da prisão ou da 

internação, mas também da cultura punitiva que lhe serve de base 

ideológica. Uma proposta, enfim, que leve em conta o conhecimento 

produzido no campo da criminologia, em especial e sobretudo pela 

criminologia crítica.  
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CAPÍTULO 3 – O “MENOR INFRATOR” NÃO EXISTE! POR 

UMA CRIMINOLOGIA CRÍTICA JUVENIL 

As abordagens psicologizante, familista e estatutária, examinadas 

no capítulo precedente, só podem ser abstraídas ou separadas para fins 

analíticos, pois elas frequentemente se apresentam mais ou menos 

articuladas umas com as outras. Sendo assim, o que estas criminologias 

juvenis têm em comum? Apesar de suas diferenças, em que sentido elas 

se aproximam entre si? 

Em primeiro lugar, tais abordagens concebem o ato infracional 

como uma realidade ontológica preexistente aos mecanismos formais e 

informais de reação social ao delito, isto é, como um fenômeno dado à 

revelia da atuação do sistema penal e das instituições de controle social, 

que são precisamente os produtores da criminalidade, inclusive a juvenil.  

Em segundo lugar, as três abordagens, direta ou indiretamente, 

insistem numa explicação causal da criminalidade juvenil e, ainda que 

ofereçam respostas diferentes, acabam se inserindo no paradigma 

etiológico próprio da criminologia positivista. Nenhuma delas, portanto, 

segue o deslocamento do objeto criminológico realizado pelo paradigma 

da reação social, qual seja, das causas da criminalidade para o processo de 

criminalização. 

Alternativamente, pretende-se indicar outra perspectiva de análise 

acerca da problemática dos adolescentes criminalizados, levando em 

conta o acúmulo de conhecimentos produzidos no campo da criminologia, 

em especial pela criminologia crítica. Como se verá, o foco é o processo 

de criminalização que produz o “menor infrator”, o qual atinge, 

principalmente, adolescentes pobres, negros e moradores da periferia. 

A ideia é estimular e contribuir para a construção de uma 

criminologia crítica juvenil ou aplicada ao adolescente, assumindo essa 

perspectiva teórica até suas últimas consequências e com a radicalidade 

que lhe é inerente, em vez de adotá-la de modo pontual ou complementar. 

3.1 A VIRADA CRIMINOLÓGICA: DA ETIOLOGIA DO CRIME AO 

PARADIGMA DA REAÇÃO SOCIAL 

A criminologia se constituiu como uma nova disciplina científica, 

no terço final do século XIX, a partir do trabalho desenvolvido pelas 

escolas positivistas, que tinham por objeto não o delito enquanto conceito 

jurídico, mas sim o “delinquente” como um indivíduo diferente ou 

anormal. Desde o início, a criminologia positivista se consagrou como 
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estudo das causas (biológicas, psicológicas e sociais) da criminalidade, 

mediante um rígido determinismo. 

Em sua origem, pois, a criminologia tem como 

específica função cognoscitiva e prática, 

individualizar as causas desta diversidade, os 

fatores que determinam o comportamento 

criminoso, para combatê-los com uma série de 

práticas que tendem, sobretudo, a modificar o 

delinquente. A concepção positivista da ciência 

como estudo das causas batizou a criminologia 

(BARATTA, 2011, p. 29-30). 

Com efeito, o método de investigação empregado pela nascente 

criminologia vinha da ciência positivista, baseando-se principalmente nas 

técnicas de observação e experimentação. Tratava-se de observar 

clinicamente aqueles sujeitos considerados criminosos e que estavam 

recolhidos no cárcere e no manicômio judiciário, instituições estas que, 

assim, tornaram-se verdadeiros laboratórios. O objeto da criminologia 

positivista, portanto, era definido e selecionado pelo próprio sistema 

penal. 

O crime não era visto como um ente jurídico, mas antes como um 

fato natural e social praticado por uma minoria de sujeitos tidos como 

perigosos e anormais. Ele não decorre de um simples livre-arbítrio, pois é 

o resultado de diversos fatores que estão presentes na personalidade 

antissocial do delinquente. Para a Escola Positiva, mais do que retribuir 

ou castigar, a pena deve ter a função de tratamento e prevenção.   

Sem dúvida, o mais conhecido representante da Escola Positiva foi 

o médico italiano Cesare Lombroso, que, em seu livro L’uomo 

Delinquente (1876), considerava o delito como fenômeno natural, 

determinado por causas biológicas e psicológicas de natureza hereditária 

(tese do criminoso nato). Em sua explicação patológica da criminalidade, 

Lombroso (2007) inclui aspectos físicos e psicológicos, que vão desde o 

formato do crânio e o tamanho das orelhas, passando pela vaidade, 

impulsividade, ausência de afeto, etc., até chegar às gírias e tatuagens. 

O positivismo antropológico de Lombroso foi desenvolvido e 

ampliado por Enrico Ferri, que, em sua Sociologia Criminale (1891), 

passou a considerar o ambiente social dentre os fatores da criminalidade. 

Orientando-se numa perspectiva mais sociológica, Ferri identifica três 

ordens de fatores na etiologia do crime: antropológicos, físicos e sociais. 

É dele, também, que surgem as primeiras propostas de substitutivos 
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penais, ressaltando-se o caráter reeducativo da pena como meio de defesa 

social. 

Em todo caso, ambos, Lombroso e Ferri, situam-se dentro do 

chamado paradigma etiológico próprio da criminologia positivista, cujo 

objeto de estudo é constituído pelas causas da criminalidade, estas 

apreendidas à revelia da existência e atuação do sistema penal. Nos termos 

de Baratta (2011, p. 40): 

De qualquer modo, os autores da Escola positiva, 

seja privilegiando um enfoque bioantropológico, 

seja acentuando a importância dos fatores 

sociológicos, partiam de uma concepção do 

fenômeno criminal segundo a qual este se colocava 

como um dado ontológico preconstituído à reação 

social e ao direito penal; a criminalidade, portanto, 

podia tornar-se objeto de estudo nas suas “causas”, 

independentemente do estudo das reações sociais e 

do direito penal.  

A escola liberal clássica do direito penal pode ser considerada 

como um antecedente histórico da criminologia, na medida em que 

produziu teorias sobre o crime e a pena. Em parte, a criminologia 

positivista surgiu como reação aos pressupostos liberais. Para a escola 

clássica, cujas teorias dominaram no século XVIII e início do século XIX, 

o delito constitui uma violação do direito e do pacto social que está na 

origem do Estado e da sociedade, decorrendo da livre vontade do 

indivíduo e não de causas patológicas. Sendo o crime um ente jurídico, a 

finalidade da pena não é tratar o delinquente, mas antes defender a 

sociedade através da retribuição e da intimidação. Aqui, duas obras são 

fundamentais: Dei Delitti e Delle Pene (1764), de Cesare Beccaria, e 

Programma del Corso di Diritto Criminale (1859), de Francesco 

Carrara28. 

                                                 
28 Castro (2005) entende que a escola clássica de direito penal não é 

precriminológica, pois já constitui em si mesma uma criminologia, que a autora 

chama de criminologia clássica, em distinção à criminologia positivista. “A 

criminologia não nasce, como se quis afirmar repetidamente, com a escola 

positiva. Ao ser controle social [...], devemos reconhecê-la na chamada escola 

clássica do direito penal, que fez a maior sistematização controladora da ordem 

de que se tem memória no campo repressivo. Com razão, Taylor, Walton e Young 

a definem como ‘uma criminologia administrativa e legal’” (CASTRO, 2005, p. 

42).   
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Cabe observar, contudo, que não houve uma evolução ou passagem 

da escola clássica para a positiva, sendo que ambas as escolas se fundem 

para formar uma “ciência penal integrada”29. O ponto de unificação reside 

na ideologia da defesa social, a qual se baseia em alguns princípios 

fundamentais, tais como: princípio da finalidade: a finalidade da pena não 

é somente retribuir e sim prevenir o crime, criando um contraestímulo ao 

comportamento criminoso e, se possível, “ressocializando” o delinquente; 

princípio da igualdade: a lei penal se aplica de modo igual para todos os 

autores de delitos; princípio do interesse social: os interesses protegidos 

pelo direito penal são interesses fundamentais à existência da sociedade, 

comuns a todos os cidadãos (BARATTA, 2011). 

Destarte, ao se consolidar como ciência causal-explicativa da 

criminalidade, a criminologia positivista serviu ao propósito de justificar 

e/ou legitimar o moderno sistema penal, fazendo-o em colaboração com a 

escola liberal clássica. No século XX, sobretudo a partir dos anos 60, 

inicia-se um processo inverso, quer dizer, de desconstrução teórica e 

deslegitimação do sistema penal. Segundo Andrade (2003), a crítica 

historiográfica e sociológica se fez por meio de cinco principais 

desconstruções, a saber: marxista, foucaultiana, interacionista, 

abolicionista e feminista. Como resultado, tem-se uma “revolução de 

paradigma” no campo da criminologia. 

Assim, a Criminologia contemporânea experimenta 

uma troca de paradigmas mediante a qual está a se 

deslocar e transformar de uma Ciência das causas 

da criminalidade (paradigma etiológico) que 

caracterizou seu estatuto desde o século XIX, em 

uma Ciência das condições da criminalização 

(paradigma da reação social), ocupando-se hoje, 

especialmente, do controle sociopenal e da análise 

da estrutura, operacionalidade e reais funções do 

sistema penal, que veio a ocupar um lugar cada vez 

                                                 
29 “Seja qual a for a tese aceita, um fato é certo: tanto a escola clássica quanto as 

escolas positivistas realizam um modelo de ciência penal integrada, ou seja, um 

modelo no qual ciência jurídica e concepção geral do homem e da sociedade estão 

estreitamente ligadas. Ainda que suas respectivas concepções do homem e da 

sociedade sejam profundamente diferentes, em ambos os casos nos encontramos, 

salvo exceções, em presença da afirmação de uma ideologia da defesa social, 

como nó teórico e político fundamental do sistema científico” (BARATTA, 2011, 

p. 41). 
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mais central no interior do objeto da investigação 

criminológica (ANDRADE, 2003, p. 184). 

De fato, a virada criminológica sobreveio com a emergência do 

labeling approach, que, baseado numa perspectiva teórica interacionista, 

fundou o autodeclarado paradigma da reação social, em contraposição ao 

paradigma etiológico típico do positivismo30. O labeling parte do 

pressuposto de que é impossível compreender a criminalidade 

independentemente da ação do sistema penal, como se fosse uma 

qualidade ontológica previamente constituída. Ao contrário, afirma que a 

criminalidade é uma qualidade (etiqueta ou rótulo) atribuída a 

determinados indivíduos, mediante processos formais e informais de 

definição e seleção. À pergunta positivista “quem é criminoso?” o 

labeling substitui por “quem é definido como criminoso?”. 

A obra fundante, por assim dizer, do paradigma da reação social é 

Outsiders (1963), de Howard Becker, que se ocupa da identidade e da 

carreira de dois grupos considerados desviantes: o usuário de maconha e 

o músico de casa noturna. Em sua concepção de desvio, encontra-se 

formulada a tese central do labeling: 

Tal pressuposto parece-me ignorar o fato central 

acerca do desvio: ele é criado pela sociedade. Não 

digo isso no sentido em que é comumente 

compreendido, de que as causas do desvio estão 

localizadas na situação social do desviante ou em 

“fatores sociais” que incitam sua ação. Quero dizer, 

isto sim, que grupos sociais criam desvio ao fazer 

as regras cuja infração constitui desvio, e ao 

aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-

las como outsiders. Desse ponto de vista, o desvio 

não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, 

mas uma consequência da aplicação por outros de 

regras e sanções a um “infrator”. O desviante é 

alguém a quem esse rótulo foi aplicado com 

sucesso; o comportamento desviante é aquele que 

as pessoas rotulam como tal (BECKER, 2008, p. 

21-22, grifo do autor). 

                                                 
30 Em verdade, ao longo do século XX, a criminologia muda de cenário e se 

desloca da Europa para os Estados Unidos, como que “preparando o terreno” para 

a aludida mudança de paradigma. Em seu desenvolvimento se incluem: as teorias 

psicanalíticas da sociedade punitiva; a teoria funcionalista do desvio e da anomia; 

a teoria das subculturas criminais; e as teorias do conflito (cf. Baratta, 2011).   
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Segundo Baratta (2011), os autores do labeling approach 

conduziram suas pesquisas em duas direções, sendo uma delas dedicada 

ao estudo da “identidade desviante”, enquanto efeito da aplicação da 

etiqueta de criminoso, e a outra voltada ao problema da definição do 

desvio, como qualidade atribuída a determinados comportamentos e 

indivíduos, bem como para o estudo das agências de controle social 

detentoras do poder de definição. Os resultados da primeira direção de 

pesquisa colocaram em dúvida o princípio do fim ou da prevenção e o 

papel reeducativo da pena, mostrando que “[...] a intervenção do sistema 

penal, especialmente as penas detentivas, antes de terem um efeito 

reeducativo sobre o delinquente, determinam, na maioria dos casos, uma 

consolidação da identidade desviante do condenado e o seu ingresso em 

uma verdadeira carreira criminosa” (BARATTA, 2011, p. 90). 

Ademais, no âmbito do paradigma da reação social, surgem as 

pesquisas sobre a chamada criminalidade de colarinho branco, que, apesar 

de prevista pela lei penal, é escassamente perseguida pelas instituições de 

controle. Tais pesquisas conduziram à crítica das estatísticas criminais 

oficiais, as quais se baseiam apenas na criminalidade identificada e 

perseguida e, portanto, sugerem um quadro falso de sua distribuição na 

sociedade. Daí foram extraídas duas importantes conclusões: a) a 

criminalidade não é um fenômeno concentrado nos grupos sociais mais 

pobres e pouco representado nos estratos de maior prestígio social; b) em 

sua definição legal, a criminalidade não é o comportamento de uma 

restrita minoria e sim da maioria dos membros da sociedade. Está posto, 

assim, o caráter seletivo do sistema penal, bem como a negação do 

princípio da igualdade da ideologia da defesa social (BARATTA, 2011).    

Interessante notar – como também o fez Andrade (2003) – que 

Foucault, de certa forma, compartilha a tese da seletividade penal. Em 

Surveiller et Punir (1975), ele traz a noção de “penalidade”, entendida 

como uma gestão diferencial ou desigual das ilegalidades, que fixa limites 

de tolerância onde algumas ilegalidades são permitidas enquanto outras 

são proibidas e perseguidas, o que varia conforme o pertencimento de 

classe do “infrator”. Nos exatos termos de Foucault (2013b, p. 258):  

A penalidade seria então uma maneira de gerir as 

ilegalidades, de riscar limites de tolerância, de dar 

terreno a alguns, de fazer pressão sobre outros, de 

excluir uma parte, de tornar útil outra, de neutralizar 

estes, de tirar proveito daqueles. Em resumo, a 

penalidade não “reprimiria” pura e simplesmente as 

ilegalidades; ela as “diferenciaria”, faria sua 

“economia” geral. E se podemos falar de uma 
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justiça não é só porque a própria lei ou a maneira de 

aplicá-la servem aos interesses de uma classe, é 

porque toda a gestão diferencial das ilegalidades 

por intermédio da penalidade faz parte desses 

mecanismos de dominação. Os castigos legais 

devem ser recolocados numa estratégia global das 

ilegalidades. O “fracasso” da prisão pode sem 

dúvida ser compreendido a partir daí. 

Mais além, quando Foucault afirma que “a prisão não pode deixar 

de fabricar delinquentes”, isso parece aproximá-lo do labeling, pois a 

delinquência seria um produto ou efeito da ação de uma instituição de 

controle social (a prisão e sua pena de detenção). “O atestado de que a 

prisão fracassa em reduzir os crimes deve talvez ser substituído pela 

hipótese de que a prisão conseguiu muito bem produzir a delinquência, 

tipo especificado, forma política ou economicamente menos perigosa – 

talvez até utilizável – de ilegalidade [...]” (FOUCAULT, 2013b, p. 262).  

Vale a pena insistir nesse ponto: a distinção foucaultiana entre 

ilegalidade e delinquência é fundamental para compreender não só o 

fracasso da prisão, mas toda a funcionalidade real do sistema penal. Para 

o filósofo francês, a prisão distingue, separa e põe em evidência uma 

forma particular de ilegalidade, que resume simbolicamente todas as 

outras e permite ocultar uma parte delas. Essa forma de ilegalidade, que 

seria a delinquência, não é necessariamente a mais nociva e perigosa; 

antes de tudo, ela é um efeito da penalidade31.  

Além da mencionada obra de Foucault, tem-se a crítica 

historiográfica marxista da prisão. Em Punishment and Social Structure 

(1939), Rusche e Kirchheimer partem do pressuposto de que “todo 

sistema de produção tende a descobrir formas punitivas que correspondem 

às suas relações de produção”. Analisando a relação entre o mercado de 

trabalho e a pena na sociedade capitalista, os autores da Escola de 

Frankfurt chegam à seguinte tese: quando a disponibilidade de força de 

trabalho é maior (excesso de trabalhadores), as punições são mais severas, 

podendo chegar ao extermínio; quando a disponibilidade de força de 

                                                 
31 “Sem dúvida a delinquência é uma das formas da ilegalidade; em todo caso, 

tem suas raízes nela; mas é uma ilegalidade que o ‘sistema carcerário’, com todas 

as suas ramificações, investiu, recortou, penetrou, organizou, fechou num meio 

definido e ao qual deu um papel instrumental, em relação às outras ilegalidades. 

Em resumo, se a oposição jurídica ocorre entre a legalidade e a prática ilegal, a 

oposição estratégica ocorre entre as ilegalidades e a delinquência” (FOUCAULT, 

2013b, p. 262). 
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trabalho é menor (déficit de trabalhadores), as punições se tornam menos 

severas, assumindo a forma de trabalho forçado (RUSCHE; 

KIRCHHEIMER, 2004). 

Melossi e Pavarini, nos ensaios reunidos em Carcere e Fabrica 

(1977), investigam as origens do sistema penitenciário na Europa e nos 

Estados Unidos entre os séculos XVI e XIX. Ao recontar a história do 

nascimento da prisão moderna, os autores mostram a estreita relação 

existente entre o cárcere e a fábrica, desde as Workhouses e a Rasp-huis 

até os modelos penitenciários de Walnut Street e Auburn. Assim, 

evidenciam que o cárcere, em sua gênese histórica, perseguiu com sucesso 

uma finalidade atípica, que seria a transformação do criminoso em 

proletário por meio da disciplina fabril. Pavarini conclui de forma 

taxativa: “[...] a fábrica é para o operário como um cárcere (perda da 

liberdade e subordinação); o cárcere é para o interno como uma fábrica 

(trabalho e disciplina)” (In: MELOSSI; PAVARINI, 2010, p. 266).  

Ao analisar as historiografias materialistas de Rusche e 

Kirchheimer, de Melossi e Pavarini e de Foucault, Andrade (2003, p. 191) 

tece o seguinte comentário: 

Assim, uma tese comum desta historiografia é que 

a emergência da pena de prisão e do moderno 

sistema penal somente pode ser compreendida no 

marco das transformações sociais, econômicas e 

políticas concretas que presidem a consolidação da 

sociedade capitalista, pois expressa suas exigências 

de dominação classista antes que a exigência de 

humanização da pena. 

Recebendo aportes teóricos os mais diversos, a criminologia crítica 

surge no interior do paradigma da reação social, aceitando como 

irreversíveis os resultados alcançados pelo labeling approach, para 

desenvolver uma perspectiva materialista e macrossociológica a partir da 

incorporação de categorias marxistas como totalidade e luta de classes. 

Desse modo, a nova criminologia reconhece as teorias da rotulação e da 

seletividade e busca identificar os nexos do sistema penal com a estrutura 

social da sociedade capitalista, ou seja, com as relações de produção, de 

propriedade e de poder32.  

                                                 
32 Nessa passagem, teve papel decisivo o trabalho coletivo de Taylor, Walton e 

Young, publicado em 1973, sob o título The New Criminology. Na opinião de 

Santos (1981, p. 4), trata-se de “um dos primeiros estudos sistemáticos do 

desenvolvimento da teoria criminológica sob um método dialético, aplicando 

categorias do materialismo histórico”. 
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Para além da dimensão da definição, a criminologia crítica 

pretende desenvolver a dimensão do poder, considerada insuficiente nas 

teorias do labeling. É certo que Becker levantou a questão das diferenças 

de poder para fazer e aplicar as regras sociais, mas deixou de vinculá-las 

à estrutura econômica da sociedade. Assim, o labeling teria abstraído o 

momento político e os conflitos de interesses, tratando-os de forma 

independente das relações sociais de produção.  

Entretanto, a criminologia crítica é herdeira do labeling approach 

e do paradigma da reação social, donde, aliás, retira sua concepção de 

criminalidade. Também aqui o crime não constitui uma realidade 

ontológica preconstituída em relação ao controle social e ao direito penal, 

como pensava a criminologia positivista. Trata-se, ao contrário, de uma 

realidade social construída pelas instituições de controle, através de 

mecanismos oficiais e não oficiais de definição e seleção. A conduta em 

si existe objetivamente, bem como o dano individual ou social por ela 

causado, mas só se torna crime por meio de uma definição legal, isto é, 

um ato político. Em outras palavras, o “criminoso” não é o que precede e 

sim o que sucede o sistema penal.  

Na perspectiva da criminologia crítica a 

criminalidade não é mais uma qualidade ontológica 

de determinados comportamentos e de 

determinados indivíduos, mas se revela, 

principalmente, como um status atribuído a 

determinados indivíduos, mediante uma dupla 

seleção: em primeiro lugar, a seleção dos bens 

protegidos penalmente, e dos comportamentos 

ofensivos destes bens, descritos nos tipos penais; 

em segundo lugar, a seleção dos indivíduos 

estigmatizados entre todos os indivíduos que 

realizam infrações a normas penalmente 

sancionadas. A criminalidade é [...] um “bem 

negativo”, distribuído desigualmente conforme a 

hierarquia dos interesses fixada no sistema 

socioeconômico e conforme a desigualdade social 

entre os indivíduos (BARATTA, 2011, p. 161).  

Partindo da contradição entre igualdade formal ou jurídica dos 

indivíduos e desigualdade substancial, a criminologia crítica mostra que 

tal contradição se manifesta no sistema penal em relação às chances de os 

indivíduos serem definidos e selecionados como desviantes. De acordo 

com Baratta (2011), o direito penal tende a privilegiar os interesses das 

classes dominantes, imunizando os desvios cometidos por estas classes e 
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direcionando o processo de criminalização para comportamentos típicos 

das classes subalternas. Isso explicaria as maiores chances de os 

indivíduos pertencentes aos estratos sociais mais baixos serem 

selecionados para integrar a população criminosa. Desfaz-se, assim, o 

mito do direito penal como direito igual por excelência: a lei penal não 

defende interesses essenciais de toda a sociedade e não se aplica 

igualmente a todos os cidadãos33. 

Esse caráter seletivo do sistema penal cumpre, pelo menos, duas 

funções básicas na sociedade capitalista: de um lado, ao priorizar a 

punição de determinados comportamentos ilegais, acaba ocultando a 

existência de outros comportamentos também ilegais (e, muitas vezes, 

com maior dano social), os quais, por isso, ficam imunes ao processo de 

criminalização; por outro lado, aplicando penas que estigmatizam 

preferencialmente indivíduos das classes subalternas, impede as 

possibilidades de ascensão social destes indivíduos e mantém, assim, o 

quadro de desigualdade. “Ou seja: não só as normas do direito penal se 

formam e se aplicam seletivamente, refletindo as relações de desigualdade 

existentes, mas o direito penal exerce, também, uma função ativa, de 

reprodução e de produção, com respeito às relações de desigualdade” 

(BARATTA, 2011, p. 166). 

No essencial, o salto qualitativo protagonizado pela nova 

criminologia, que a distingue da criminologia tradicional, consiste na 

superação do paradigma etiológico e sua teoria das causas da 

criminalidade. Na certeira afirmação de Andrade (2003, p. 218):  

De qualquer modo, é quando o enfoque 

macrossociológico se desloca do comportamento 

desviante para os mecanismos de controle social 

dele, em especial para o processo de 

criminalização, que o momento crítico atinge sua 

maturação na Criminologia, e ela tende a 

transformar-se de uma teoria da criminalidade em 

uma teoria crítica e sociológica do sistema penal. 

De modo que, deixando de lado possíveis 

diferenciações no seu interior, ela se ocupa hoje em 

                                                 
33 “Quando se dirigem a comportamentos típicos dos indivíduos pertencentes às 

classes subalternas, e que contradizem as relações de produção e de distribuição 

capitalistas, eles [os tipos penais] formam uma rede muito fina, enquanto a rede é 

frequentemente muito larga quando os tipos legais têm por objeto a criminalidade 

econômica, e outras formas de criminalidade típicas dos indivíduos pertencentes 

às classes no poder” (BARATTA, 2011, p. 165). 
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dia, fundamentalmente, da análise dos sistemas 

penais vigentes. 

Alessandro Baratta, no seu clássico livro Criminologia Crítica e 

Crítica do Direito Penal, chega a indicar as linhas de desenvolvimento de 

uma “política criminal alternativa”, colocada do ponto de vista dos 

interesses das classes subalternas. A política criminal das classes 

subalternas passaria por quatro principais estratégias, assim indicadas 

pelo autor (2011, p. 200-205): 

a) Necessidade de uma interpretação distinta dos 

comportamentos desviantes que se encontram nas classes 

subalternas e nas classes dominantes: os primeiros são 

respostas individuais às contradições que caracterizam as 

relações de produção e distribuição na sociedade capitalista; 

já os segundos possuem uma relação funcional com os 

processos legais e ilegais de acumulação do capital, incluindo 

a esfera política; 

b) Reforço da tutela penal em áreas de interesse coletivo, 

reagindo contra a criminalidade econômica, a criminalidade 

política, os crimes ambientais, etc.; em simultâneo, a 

despenalização ou contração do direito penal no âmbito da 

criminalidade comum, que atinge, principalmente, indivíduos 

pertencentes às classes subalternas; 

c) Considerando as funções reais do cárcere e o seu fracasso 

histórico no combate à criminalidade, o objetivo final não 

pode ser outro senão a abolição da instituição carcerária; “A 

derrubada dos muros do cárcere tem para a nova criminologia 

o mesmo significado programático que a derrubada dos muros 

do manicômio tem para a nova psiquiatria” (BARATTA, 

2011, p. 203); 

d) Promover uma discussão de massa sobre a questão criminal, 

isto é, uma “batalha cultural e ideológica” contra a opinião 

pública, seus estereótipos de criminalidade, suas teorias de 

senso comum, que legitimam o direito penal e reproduzem o 

mito da igualdade, inclusive na classe operária. 

Seguindo essas linhas estratégicas, a política criminal alternativa 

deve ser entendida num sentido amplo, como uma política de 

transformação social e institucional, a qual, portanto, vai além do 

reformismo dos substitutivos penais. Tal política deve levar em conta o 

impacto do sistema penal no interior da classe trabalhadora, ao provocar 
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a separação (ou mesmo a oposição) entre “trabalhadores” e “marginais”, 

sendo importante, pois, a abertura do cárcere no sentido de aproximar os 

detentos dos movimentos sociais, visando “reinserir o condenado na 

classe e, através do antagonismo de classe, na sociedade” (BARATTA, 

2011, p. 203). 

De fato, dentre as alternativas ao sistema penal vigente, situam-se 

diferentes abolicionismos e minimalismos, pois, como diz Andrade 

(2012), o abolicionismo e o minimalismo no singular não existem. Afinal 

de contas, trata-se de abolir o quê? A pena de morte? A prisão? O sistema 

penal como um todo? A cultura punitiva? Já no caso de minimizar o 

direito penal, deve-se perguntar: com que finalidade? Para reduzir seus 

efeitos negativos? Para superá-lo no futuro? 

Segundo a citada autora, no âmbito da minimização se podem 

distinguir dois modelos: a) modelos que consideram a deslegitimação do 

sistema penal como uma crise estrutural e miram sua abolição 

(minimalismo como meio); b) modelos que concebem a deslegitimação 

do sistema penal como uma crise conjuntural e buscam recuperar sua 

legitimidade (minimalismo como fim em si mesmo). Desse modo, os 

primeiros são modelos que “assumem a razão e a utopia abolicionistas” e 

propõem táticas de transição no curto e médio prazo; já os segundos 

acreditam na relegitimação do sistema penal e apresentam “um direito 

penal mínimo para uma sociedade futura” (ANDRADE, 2012). 

Em outras palavras, o minimalismo reformista propõe um conjunto 

de reformas penais e processuais penais visando restringir a pena de prisão 

para os crimes graves e utilizar penas alternativas para os crimes de menor 

potencial ofensivo. Enquanto o minimalismo abolicionista pretende 

indicar os caminhos possíveis para a abolição radical do sistema penal 

como um todo (incluindo a cultura punitiva que lhe serve de base 

ideológica), substituindo-o por formas alternativas de solução de conflitos 

e de controle social.  

Contudo, como adverte Andrade, a oposição não deve ser 

abolicionismo versus minimalismo, mas entre estes e o eficientismo 

penal, que busca expandir e aperfeiçoar o sistema repressivo com suas 

políticas de tolerância zero e campanhas de lei e ordem. “De fato, o que 

está em curso na era da globalização neoliberal não é a hegemonia de 

práticas minimalistas e abolicionistas, mas a mais gigantesca expansão e 

relegitimação do sistema penal, orquestrada pelo eficientismo penal (ou 

‘Lei e Ordem’) [...]” (ANDRADE, 2012, p. 270). 

Aliás, é nas proposições e práticas do eficientismo penal neoliberal 

que se situa, no Brasil, a polêmica redução da maioridade penal. 

Evidentemente, não se trata de punir melhor e com mais eficiência, como 
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apregoado pelos defensores da repressão; trata-se, isto sim, de ampliar a 

criminalização de um segmento ou grupo social previamente selecionado 

e estigmatizado: adolescentes pobres, negros e moradores da periferia. 

Com a redução da inimputabilidade penal, criam-se as condições para a 

produção em série de “menores infratores”, tornados talvez “jovens 

bandidos”, elevando-se assim a produtividade daquela fábrica 

especializada, a “fábrica penal”. 

3.2 A CRIMINOLOGIA CRÍTICA LATINO-AMERICANA E OS 

SISTEMAS PENAIS NA PERIFERIA DO CAPITALISMO   

Partindo do acúmulo criminológico europeu e norte-americano, 

baseado no paradigma da reação ou do controle social, a criminologia 

crítica se desenvolveu na América Latina buscando apontar as 

particularidades dos sistemas penais existentes na região, num contexto 

de capitalismo dependente e periférico. A década de 1970 e a Venezuela 

se situam, respectivamente, como o tempo e o espaço que propiciou o 

início desse movimento, ao mesmo tempo, teórico e político. Com efeito, 

para além de uma simples recepção de teorias e conceitos formulados no 

capitalismo central, buscou-se construir uma autêntica criminologia 

crítica latino-americana. 

Um reencontro com a trajetória percorrida pelo 

paradigma da reação social e pela criminologia 

crítica na América Latina nos últimos quarenta anos 

demonstra que não houve uma disjuntiva entre 

recepção da criminologia crítica norte-americana e 

europeia na América Latina “e” construção de uma 

criminologia crítica latino-americana, mas uma 

complementaridade mais sutil e complexa, pois 

tanto se recepcionou o paradigma da reação social 

e seus desenvolvimentos teóricos centrais quanto, 

quase que simultaneamente ou no próprio processo, 

conferiu-se-lhe uma continuidade latina periférica 

específica nos diferentes países, como o Brasil; 

num caso e noutro, enriquecendo teórica ou 

empiricamente a matriz originária, seja alargando o 

campo da criminologia crítica como marco teórico, 

seja latinizando-a; quer dizer: produziu-se 

conhecimento novo (ANDRADE, 2012, p. 113) 

O marco inicial foi o 23º Curso Internacional de Criminologia, 

realizado em Maracaibo, na Venezuela, em 1974, seguindo-se a criação 
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do Grupo Latino-Americano de Criminologia Comparada, o qual 

representou um “[...] esforço combinado para entender a criminologia de 

forma crítica, não dependente das definições legais, de acordo com uma 

concepção que a colocava, pela primeira vez, no terreno sociopolítico” 

(CASTRO, 2005, p. 24). Foram os membros pioneiros desse Grupo que, 

reunidos no México, em 1981, filiaram-se ao Manifesto de Criminólogos 

Críticos Latino-Americanos, cujo objetivo era a construção de uma “teoria 

crítica do controle social”34. 

Em sua Criminologia de la Libertación, Lola Aniyar de Castro 

reafirma a proposta de uma nova criminologia para a América Latina, com 

uma prática teórica transformadora em vez de reprodutora, que seja uma 

teoria crítica do controle social. “Diferentemente da velha criminologia, a 

teoria crítica do controle social aspirará a quebrar a ordem ideológica que 

construiu uma falsa consciência do crime e do criminoso, e logo a 

combater, tanto na teoria como na prática [...], as formas ocultas da 

dominação” (CASTRO, 2005, p. 65). 

Desde o início, estabeleceu-se uma polêmica acerca de qual deveria 

ser o objeto de estudo da nascente criminologia crítica. Para Lola de 

Castro, a criminologia da libertação deveria ter como objeto a totalidade 

do controle social e não somente o controle exercido por meio do direito, 

ou seja, o controle jurídico-penal. Eduardo Novoa Monreal, por sua vez, 

acusava a criminologia crítica de desorientação epistemológica, devido à 

confusão entre criminologia e controle social. Já Roberto Bergalli, 

distinguindo o tipo controle jurídico-penal do gênero controle social, 

propôs (com mudança de nomenclatura) uma “sociologia do controle 

penal” para a América Latina35.  

                                                 
34 Se o leitor quiser conferir essa história de perto, indica-se a leitura de Castro 

(2005), especialmente o capítulo I da parte I, bem como o extenso trabalho de Del 

Olmo (2004), dedicado à “história de como foi definida, estudada e controlada a 

criminalidade latino-americana” – as duas autoras, aliás, polemizam entre si sobre 

a existência ou não de uma criminologia latino-americana. Também há uma 

narrativa em Andrade (2012), no capítulo 2 da primeira parte.  
35 Se houver curiosidade, esse debate está presente na revista Doctrina Penal 

(Revista da Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade Central 

da Venezuela), números 30 e 33, respectivamente de 1985 e 1986. Ver também o 

texto de Bergalli (1985), intitulado Una Sociología del Control Penal para 

América Latina: la Superación de la Criminología. Registre-se que, após seu 

estudo sobre “a educação como forma de controle social”, Lola de Castro 

percebeu a complexidade do controle social e o exagero da pretensão atribuída à 

criminologia, chegando à seguinte conclusão: “Na realidade, como militantes da 

criminologia terceiro-mundista da libertação, nossa função deve concentrar-se 
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Polêmicas de lado, o que interessa são as contribuições teóricas que 

permitem desvelar “a operacionalidade real dos sistemas penais latino-

americanos”, como refere Zaffaroni. Nesse sentido, Castro (2005) 

sustenta que existe, na América Latina, um “sistema penal subterrâneo”, 

que funciona à margem da lei e sob a aparência do sistema penal oficial. 

Nesse sistema subterrâneo, procedimentos proibidos legalmente são 

utilizados com frequência no controle repressivo das classes subalternas, 

a exemplo da violência policial, das violações de domicílio, dos abusos de 

autoridade, das prisões sem condenação, das execuções, do desrespeito 

aos direitos humanos. Tal sistema opera em diferentes níveis, seja do 

controle formal, seja do controle informal, atuando tanto na 

criminalização de condutas (dissidências políticas, por exemplo) quanto 

na criminalização de indivíduos (através do estereótipo do delinquente).  

Certamente, não é por acaso que Raúl Zaffaroni (En Busca de las 

Penas Perdidas) caracteriza o exercício do poder punitivo na América 

Latina como um “genocídio em ato”, devendo ser este o grande objeto da 

criminologia crítica na região, a qual deve estar comprometida, acima de 

tudo, com o salvamento de vidas humanas. Para o autor, a criminologia é 

o saber necessário para “[...] instrumentalizar a decisão política de salvar 

vidas humanas e diminuir a violência política em nossa região marginal 

com vistas a se alcançar um dia, a supressão dos sistemas penais e sua 

substituição por formas efetivas de solução de conflitos” (ZAFFARONI, 

2001, p. 171-172). 

A deslegitimação dos sistemas penais na região marginal latino-

americana se dá pelo próprio fato da morte; um fato notório, perceptível, 

inquestionável, pois, como ironiza Zaffaroni, “ninguém seria tolo a ponto 

de negar que os mortos estão mortos”. Na periferia, os sistemas penais não 

estariam deslegitimados pelas promessas não cumpridas, por sua 

ineficiência, incapacidade, etc., mas por sua violência institucional, por 

sua própria letalidade, suas omissões e cumplicidades. 

Há mortes em confrontos armados (alguns reais e a 

maioria simulada, ou seja, fuzilamentos sem 

processo). Há mortes por grupos parapoliciais de 

extermínio em várias regiões. Há mortes por grupos 

policiais ou parapoliciais que implicam a 

                                                 
apenas na parte do controle social que conduz diretamente aos processos de 

criminalização. [...] A teoria crítica do controle social é uma prioridade, mas como 

ela é o estudo, tout court, da dominação, deve ser produzida por uma confederação 

de especialistas dispostos à tarefa emancipatória. Talvez este seja o momento de 

fazer essa proposta” (CASTRO, 2005, p. 168).  
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eliminação de competidores em atividades ilícitas 

(disputa por monopólio de distribuição de tóxicos, 

jogo, prostituição, áreas de furtos, roubos 

domiciliares, etc.). Há “mortes anunciadas” de 

testemunhas, juízes, fiscais, advogados, jornalistas, 

etc. Há mortes de torturados que não “aguentaram” 

e de outros em que os torturadores “passaram do 

ponto”. Há mortes “exemplares” nas quais se exibe 

o cadáver, às vezes mutilado, ou se enviam partes 

do cadáver aos familiares, praticadas por grupos de 

extermínio pertencentes ao pessoal dos órgãos dos 

sistemas penais. Há mortes por erro ou negligência, 

de pessoas alheias a qualquer conflito. Há mortes 

do pessoal dos próprios órgãos do sistema penal. Há 

alta frequência de mortes nos grupos familiares 

desse pessoal cometidas com as mesmas armas 

cedidas pelos órgãos estatais. Há mortes pelo uso 

de armas, cuja posse e aquisição é encontrada 

permanentemente em circunstâncias que nada têm 

a ver com os motivos dessa instigação pública. Há 

mortes em represália ao descumprimento de 

palavras dadas em atividades ilícitas cometidas 

pelo pessoal desses órgãos do sistema penal. Há 

mortes violentas em motins carcerários, de presos e 

de pessoal penitenciário. Há mortes por violência 

exercida contra presos nas prisões. Há mortes por 

doenças não tratadas nas prisões. Há mortes por 

taxa altíssima de suicídios entre os criminalizados e 

entre o pessoal de todos os órgãos do sistema penal, 

sejam suicídios manifestos ou inconscientes. Há 

mortes... (ZAFFARONI, 2001, p. 124-125, grifo do 

autor).      

Paradoxalmente, parte significativa desse genocídio acontece a 

portas fechadas, nas próprias prisões latino-americanas; paradoxalmente 

porque, em tese, este é um lugar de privação de liberdade e não de perda 

da vida. Com as indicações de Zaffaroni (2001), pode-se afirmar que o 

modelo panóptico-disciplinar das prisões centrais – tão bem analisado por 

Foucault – não serve para explicar a realidade carcerária da periferia, que 

preferiu seguir o modelo ideológico lombrosiano. Quer dizer que, na 

região marginal, a prisão não cumpre a mesma função desempenhada no 

centro, ou seja, disciplinar o detento para o trabalho industrial; aqui, o 

programa é outro, restringindo-se à contenção e ao controle puro e simples 
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das maiorias pobres e marginalizadas, cuja força de trabalho é 

frequentemente considerada descartável. 

Em vez do panóptico de Bentham, tem-se o modelo ideológico de 

Lombroso, o qual parte da premissa da inferioridade biológica, que vale 

tanto para os delinquentes centrais quanto para as populações nativas 

colonizadas. Nessa analogia entre o criminoso e o selvagem, os seres 

inferiores podem ser encontrados nos cárceres e manicômios centrais, mas 

também são os habitantes originários das colônias, que, apesar de sua 

dimensão geográfica, podem ser entendidas como imensas instituições de 

sequestro. “A prisão dos países marginais constituía, pois, uma instituição 

de sequestro menor dentro de outra muito maior. Em outros termos, nossas 

prisões, no programa lombrosiano, seriam as celas de castigo ou 

‘solitárias’ da grande prisão, da grande instituição de sequestro colonial” 

(ZAFFARONI, 2001, p. 77, grifo do autor). 

Além das mortes, ou quando não mata direta ou indiretamente, as 

prisões latino-americanas reproduzem o suplício sobre os corpos dos 

detentos. Como observa Andrade (2012), na América Latina não houve o 

deslocamento punitivo a que alude Foucault, do corpo para a alma, dado 

o uso recorrente da violência como forma de punir, principalmente contra 

índios, mestiços e negros (antes das senzalas, depois das favelas). Nas 

sociedades latino-americana e brasileira, “[...] os corpos, sobretudo de 

pobres e negros das marginalizadas e conflitivas periferias urbanas ou das 

zonas rurais, ainda que infantis e juvenis, nunca saíram de cena como 

objeto de punição” (ANDRADE, 2012, p. 310).  

Na descrição histórica d’A América Latina e sua Criminologia, 

Rosa del Olmo mostra que a penitenciária, surgida sob inspiração norte-

americana, “[...] não serviu mais que como lugar de custódia – muitas 

vezes como simples depósito de presos –, mas sobretudo com uma 

finalidade de segregação” (DEL OLMO, 2004, p. 168). A antropologia 

criminal, com sua ênfase nas diferenças físicas e mentais entre 

delinquentes e não delinquentes, recebeu na América Latina um nítido 

corte racial: se para o positivismo criminológico o delinquente é um ser 

biologicamente inferior, para as “minorias ilustradas” latino-americanas o 

delinquente é oriundo das raças inferiores, não brancas, não civilizadas.  

Os índios e os negros seriam, para as “minorias 

ilustradas”, nossos primeiros delinquentes. Os 

índios cometeriam delitos devido ao seu atraso e 

ignorância, segundo os “especialistas” da época, 

em razão de características congênitas que os 

impediam de se superar, e não à exploração de que 

haviam sido objeto durante séculos. Como não 
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havia solução para eles, chegou-se a propor – 

inclusive já no século XX – que fossem julgados 

por leis especiais, levando-se em conta seu “estado 

de perigo”. O mesmo ocorria com os negros, que 

além disso foram objeto de atenção especial – de 

parte sobretudo dos médicos legistas – por 

praticarem suas religiões trazidas da África, 

consideradas sintomas de patologia e expressão de 

bruxaria fomentadora da delinquência. Nos países 

com alta população negra, a delinquência era 

atribuída primeiro à bruxaria e depois à sua 

condição de negros. Mas mesmo em países com 

reduzida população negra, como é o caso do Peru, 

encontram-se afirmações, feitas em meados do 

século XX, como a seguinte: “como diz o doutor 

Miró Quesada, o negro tem uma maior 

predisposição ao delito devido ao fator 

antropológico de sua individualidade inferior (sic)” 

(DEL OLMO, 2004, p. 175, grifo da autora). 

Nessa criminologia com feições racistas (ou, se preferir, nesse 

racismo criminológico), o objeto de estudo não é outro senão o indivíduo 

delinquente, sempre considerado “anormal” ou “inferior”, muitas vezes 

tido como um psicopata, donde a estreita vinculação entre criminologia e 

medicina legal. Os primeiros institutos de criminologia, que apareceram 

no século XX com sede nas penitenciárias, eram encarregados do exame 

da personalidade do delinquente, seguindo os postulados da escola 

positivista, porém se limitavam a cumprir requisitos administrativos, sem 

atingir a finalidade do tratamento. “Disso se pode concluir”, segundo Del 

Olmo (2004, p. 191), “que a principal finalidade do exame da 

personalidade é fundamentalmente exercer um controle mais eficiente 

desse delinquente, o que foi na prática a verdadeira finalidade deste tipo 

de instituto, quando funcionava”. 

No início dos anos 1980, Juarez Cirino dos Santos buscou indicar 

as bases científicas, os compromissos ideológicos e o programa político 

d’A Criminologia Radical, à época pouco conhecida no Brasil. Conforme 

o autor, tal criminologia se distingue das outras, sobretudo da 

criminologia tradicional, em vários aspectos. A começar pela natureza do 

seu objeto de estudo, o crime e o controle do crime, bem como a opção 

pelo método dialético, que leva em conta a relação entre a estrutura 

econômica e a superestrutura jurídica e política da sociedade capitalista. 

Além disso, a base social desta criminologia viria das classes 

trabalhadoras, donde seu objetivo estratégico de socialização dos meios 
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de produção e construção do socialismo. Para tanto, ela apresenta uma 

política criminal alternativa que diferencia a “criminalidade” das classes 

dominantes e a “criminalidade” das classes dominadas, penalizando a 

primeira e despenalizando a segunda, a fim de reduzir as desigualdades de 

classes no processo de criminalização36.  

A criminologia radical propõe, assim, a abolição da prisão 

mediante táticas de extensão das penas alternativas e de abertura do 

cárcere para a sociedade, como forma de reintegrar o detento nas lutas 

coletivas de classe. Evidenciando o vínculo entre a crítica criminológica 

e a teoria marxista, Cirino dos Santos (1981, p. 1-2) sustenta que: 

A Criminologia Radical surge como crítica radical 

da teoria criminológica tradicional, assim como 

(guardadas as devidas proporções) o marxismo 

surgiu de uma crítica radical da economia política 

clássica: ambas as construções assumem, na 

prática, e desenvolvem, na teoria, um ponto de vista 

de classe (a classe trabalhadora), em cujo centro se 

encontra o proletariado. Mas, enquanto o marxismo 

é a estruturação de conceitos radicalmente novos 

sobre as forças e a direção do movimento histórico, 

a Criminologia Radical se edifica com base no 

método e nas categorias do marxismo, 

desenvolvendo e especializando conceitos na área 

do crime e do controle social, mediante a crítica da 

ideologia dominante, como exposta e reproduzida 

pelas teorias tradicionais do controle social 

                                                 
36 Esta proposta compensatória, também encontrada em Baratta (2011), é bastante 

polêmica, pois, em última instância, pode vir a legitimar o sistema penal ao pedir 

sua maior intervenção em determinado tipo de ilegalidade, considerado 

socialmente mais danoso. Diante do atual “combate à corrupção” no Brasil, 

quantos não passaram a acreditar que, agora, a lei é para todos? Um contraponto 

interessante, aqui, é o debate de Foucault com os maoístas sobre a justiça popular, 

onde o autor sustenta o seguinte: “Parece-me que não é preciso partir da forma do 

tribunal, depois se perguntar como e em que condição pode haver um tribunal 

popular, mas partir da justiça popular, de atos de justiça popular, e se perguntar 

que lugar pode aí ocupar um tribunal. É preciso se perguntar se esses atos de 

justiça popular podem ou não se ordenar na forma de um tribunal. Ora, minha 

hipótese é de que o tribunal não é como a expressão natural da justiça popular, 

mas que tem, antes, por função histórica de alcançá-la, controlá-la e abafá-la, 

reinscrevendo-a no interior de instituições características do aparelho de Estado” 

(FOUCAULT, 2010, p. 34).   
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(clássicas, positivistas e suas variantes 

fenomenológicas modernas). 

Na criminologia radical, o estudo do crime e do controle social se 

baseia na divisão da sociedade em classes e na relação dialética entre a 

estrutura econômica e a superestrutura jurídica e política. Mais 

precisamente, o foco da pesquisa criminológica é a ligação oculta entre 

controle do crime e relações sociais de produção, onde o controle social 

exercido pelo sistema penal garante a continuidade das condições 

necessárias à produção/acumulação capitalista. O avanço científico da 

criminologia radical reside em ter demonstrado a relação funcional 

existente entre o processo de criminalização e a lei do desenvolvimento 

histórico da formação capitalista, pois, desde a transformação do 

camponês em trabalhador livre, “a relação cárcere (instituição central do 

controle) e fábrica (instituição central do capitalismo) é a matriz histórica 

da sociedade capitalista” (SANTOS, 1981, p. 33). 

Por sua vez, Nilo Batista, em Matrizes Ibéricas do Sistema Penal 

Brasileiro I, analisa as influências dos direitos penais germânico, 

visigótico, islâmico e, principalmente, canônico na península ibérica, 

influências estas que navegaram para o Brasil através das caravelas da 

colonização e marcaram profundamente a história do sistema penal. A 

continuidade público-privado, a diferenciação penal, o dogmatismo legal, 

a intervenção moral, o reinado da confissão, a inquisitorialidade. “Saber 

o quanto dessas matrizes ibéricas está viva no limiar do século XXI é 

condição impostergável de qualquer projeto que pretenda conhecer e 

transformar o sistema penal brasileiro” (BATISTA, Nilo, 2002, p. 26). 

Segundo o autor, a importância das penas corporais (mutilações, 

açoites, etc.) revela uma continuidade entre o direito penal doméstico e o 

direito penal público, em que o primeiro dispunha até de uma certa 

autonomia que anulava ou reduzia o controle público dos abusos privados. 

Se o servo (ou o escravo) cometesse um furto, por exemplo, o senhor 

poderia “fazer dele o que quiser”, inclusive sem interferência do juiz. Os 

castigos corporais, largamente utilizados no controle doméstico da 

escravatura, também estavam previstos nas leis e códigos, tendo uma 

função legitimadora da continuidade público-privado. “Num estado 

escravocrata”, observa Nilo Batista (2002, p. 117) “toca às penas 

corporais a função de catalisar uma legitimidade única, ‘pública’, para o 

controle necessariamente violento dos contingentes humanos subjugados 

pelo empreendimento escravista”. 

A matriz da diferenciação penal possui duas características: de um 

lado, a exacerbação penal do autor, que permite aplicar penas mais graves 
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ou majoradas para o mesmo crime, quando cometido por “pessoas 

inferiores” na hierarquia social; por outro lado, a desvalia da vítima faz 

com que a lei penal estabeleça sanções mais brandas para o mesmo crime, 

se o ofendido for um servo ou escravo. Já a matriz do dogmatismo legal 

representa o império da lei escrita, essa “sagrada escritura” que não admite 

interpretações diversas ou questionamentos e que vê no crime um ato de 

desobediência mais do que uma atitude danosa (BATISTA, Nilo, 2002). 

Mas talvez a matriz ibérica mais importante seja a da 

inquisitorialidade, inclusive porque em torno dela giram outras duas 

matrizes, a da confissão e a da moral. São heranças do direito penal e 

penitencial canônico, que constitui “[...] a mais silenciosa porém ao 

mesmo tempo a mais profunda influência sobre os sistemas penais 

contemporâneos de nossa ‘família’ jurídica” (BATISTA, Nilo, 2002, p. 

163). No procedimento inquisitorial, o juiz assume a figura de acusador, 

investigando tudo quanto for possível para confirmar uma denúncia ou 

suspeita, utilizando todos os meios disponíveis, incluindo a tortura. A 

inquisição tem de preservar a ordem jurídica, virtuosa e sacralizada, 

livrando-a de todo e qualquer “inimigo”.  

A importância do estudo da inquisição não se 

prende apenas ao extenso campo de sua herança 

propriamente jurídico-penal, da influência direta 

que exerceu sobre a forma e o fundo dos sistemas 

penais da Europa católica, influência esta que o 

empreendimento colonizador transferiria para a 

América Latina. A inquisição nos revela com 

nitidez os laços íntimos que se estabelecem entre 

um projeto político e o sistema penal que lhe dá 

sustentação, e de que forma o segundo se adapta 

plasticamente aos movimentos do primeiro, 

dissimulando frequentemente no discurso 

judiciário condenatório a manobra política 

agressiva. Mas a inquisição nos revela também, 

pela primeira vez na história, como o sistema penal 

pode adquirir uma certa autonomia que o 

desvincule do projeto político que o criou, e como 

essa poderosa criatura, a serviço de correntes 

específicas, pode usar conjunturalmente suas armas 

prestigiadas e ferozes. A inquisição nos permite 

compreender que o dogmatismo legal, com sua 

aversão ao pluralismo jurídico, é condição 

necessária para uma criminalização do diferente, 

criminalização esta que sinaliza a coercitividade do 
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consenso e o reforça através da manipulação dos 

sentimentos ativados pelo episódio judicial. Esses 

mecanismos, que ligam o uso do delito de heresia 

ao projeto político do papado, sobreviveram à 

descriminalização histórica da heresia, e ainda 

podem ser entrevistos em plena vitalidade no século 

que ora se encerra, com facilidade em conjunturas 

mais claramente politizadas (judeus perante a 

ordem nazista, socialistas perante os tribunais 

militares do Cone Sul, etc.), porém sem muito 

esforço mesmo quando as variáveis políticas 

estejam encobertas (a “guerra santa” contra as 

drogas e o traficante-herege que pretende apossar-

se da alma de nossas crianças) (BATISTA, Nilo, 

2002, p. 238, grifo do autor). 

De maneira geral, as sociedades latino-americana e brasileira 

assistem cotidianamente à radicalização da violência e às constantes 

violações dos direitos humanos, num contexto em que a lógica da 

seletividade do sistema penal convive lado a lado com a lógica dos maus-

tratos, da tortura e do extermínio.  

Aqui, na periferia, a lógica da punição é simbiótica 

com uma lógica genocida e vigora uma complexa 

interação entre controle penal formal e informal, 

entre público e privado, entre sistema penal oficial 

(pena pública de prisão e perda da liberdade) e 

subterrâneo (pena privada de morte e perda da 

vida), entre lógica da seletividade estigmatizante e 

lógica da tortura e do extermínio, a qual transborda 

as dores do aprisionamento para ancorar na própria 

eliminação humana, sobretudo dos sujeitos que 

“não têm um lugar no mundo”, os sujeitos do “lugar 

do negro” (ANDRADE, 2012, p. 106-107). 

Isso parece coerente com o tipo de capitalismo que se pratica na 

América Latina, inclusive no Brasil. Como se mostrou no primeiro 

capítulo (cf. seções 1.1 e 1.2), trata-se de um capitalismo dependente, ou 

seja, baseado numa relação político-econômica de dependência e 

subordinação para com os países centrais, bem como caracterizado pela 

superexploração da força de trabalho. Parece, então, que a mencionada 

tese de Rusche e Kirchheimer, de que as punições ficam mais severas com 

o excesso de trabalhadores disponíveis ou sobrantes, faz todo o sentido, 



131 

pois os sistemas penais periféricos chegam ao ponto de descartar vidas 

humanas, a exemplo do Brasil, país de sucessivos Carandirus37.  

É por isso que, a partir do “realismo marginal” latino-americano, 

Zaffaroni propõe a construção de um discurso jurídico-penal 

deslegitimante e limitador da violência seletiva do sistema penal, cujo 

principal objetivo seja salvar vidas humanas. “Reduzir os níveis de 

violência”, diz o autor (2001, p. 218), “significa salvar vidas, e isso, no 

atual contexto genocida, é revolucionário, é parte de uma revolução pela 

vida, indispensável à nossa subsistência”. Realismo, portanto, como uma 

renúncia momentânea a qualquer modelo ideal em razão da urgência de 

uma prática redutora da violência, que priorize e preserve a vida humana. 

E marginal, além da localização periférica e da relação de dependência 

com os países centrais, também indica a situação da maioria da população 

latino-americana, ao mesmo tempo marginalizada do poder e objeto da 

violência penal.  

Tal discurso jurídico-penal, pautado no realismo marginal, deve 

estabelecer os “limites máximos de irracionalidade tolerável do sistema 

penal”, funcionando como parâmetro para a intervenção da agência 

judicial, a qual deve decidir, em cada caso, conforme a regra da “mínima 

violação/máxima realização” das garantias penais38 (ZAFFARONI, 

2001). Em que pese a problemática confiança no sistema de justiça, 

frequentemente cúmplice ou omisso, fato é que, diante da irracionalidade 

violenta dos sistemas penais latino-americanos, não se pode abrir mão do 

garantismo, cuja importância é aqui ainda maior. 

                                                 
37 Só nas duas primeiras semanas de 2017, foram assassinados cerca de 120 

detentos em penitenciárias do norte e do nordeste do país (Amazonas, Roraima e 

Rio Grande do Norte), cujos massacres, amplamente noticiados pela imprensa, 

registraram cenas medievais: cabeças cortadas, braços e pernas decapitados, olhos 

arrancados, etc. Na gestão penal dessas “vidas descartáveis”, o Estado brasileiro, 

quando não mata em sua ação repressiva, deixa morrer por sua omissão 

deliberada.  
38 “É absurdo pretender que os sistemas penais respeitem o princípio de 

legalidade, de reserva, de culpabilidade, de humanidade e, sobretudo, de 

igualdade, quando sabemos que, estruturalmente, estão preparados para os violar 

a todos. O que se pode pretender – e fazer – é que a agência judicial empregue 

todos os seus esforços de forma a reduzir cada vez mais, até onde seu poder 

permitir, o número e a intensidade dessas violações, operando internamente a 

nível de contradição com o próprio sistema, a fim de obter, desse modo, uma 

constante elevação dos níveis reais de realização operativa desses princípios” 

(ZAFFARONI, 2001, p. 235).  
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Assim, é preciso reafirmar a luta estratégica pelos direitos 

humanos, no sentido “negativo” ou limitador do exercício do poder 

punitivo do Estado. Unindo criminólogos e penalistas críticos, 

aproximando criminologia (crítica) e direito penal (garantista), o 

garantismo latino-americano adquire o significado de uma luta política 

pelo “respeito, vigilância e garantia dos direitos humanos” (CASTRO, 

2005). Num sistema penal genocida, que ignora flagrantemente princípios 

constitucionais – ou mesmo inverte, como ocorre com a presunção de 

inocência, por exemplo, no gigantesco número de prisões provisórias –, o 

garantismo constitui lócus de resistência, sem perder de vista, é claro, o 

horizonte abolicionista.    

3.3 O PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO E A PRODUÇÃO DE 

“MENORES INFRATORES” 

É nesse contexto, pois, que se encontra o estigmatizado “menor 

infrator”, produto de um violento processo de criminalização, agora 

transformado e utilizado politicamente como bode expiatório da 

segurança pública brasileira, por meio das propostas e do debate sobre a 

redução da maioridade penal. O “menor infrator” emerge, assim, como 

um novo “inimigo público”, fazendo concorrência com o “traficante de 

drogas”, ambos colocados estrategicamente sob a mira do sistema penal. 

Nesse sistema, o réu-adolescente, que também pode ser um réu-

adolescente-traficante, passa por uma espécie de reificação: 

[...] Tanto mais, numa sociedade de classes, a 

cegueira ideológica sacralize um Estado que se faz 

passar por representante neutro e árbitro equânime 

dos conflitos sociais, tanto mais este réu se 

transfigura de ofensor da vítima em inimigo 

público, e, na infecção jurídica onde as células da 

alteridade são devastadas por um vírus 

milenarmente incurável, que atende pelo nome de 

intolerância, sob a crosta das garantias instaura-se 

uma espécie de vale-tudo. O estranho nas práticas 

penais germânicas antigas, como o servo ou o judeu 

no reino visigótico, e também o herege perante a 

inquisição medieval não são propriamente 

humanos; eles participam, nas metáforas do 

discurso judicial em cada conjuntura e na 

ferocidade do tratamento que em todas recebem, da 

natureza das bestas. Cada qual, a seu tempo e a seu 
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modo, foi um inimigo público (BATISTA, Nilo, 

2002, p. 22-23, grifo do autor).     

Seguindo a perspectiva da criminologia crítica, o ato infracional e 

a propalada criminalidade juvenil não constituem uma realidade 

ontológica preexistente à ação dos órgãos de controle social da infância e 

da juventude. Tal como o crime, o ato infracional é uma “realidade social” 

construída pelo sistema penal e pelas instituições de controle, por meio 

das definições legais e da reação social ao delito (formal e informal). 

Nesse sentido, o “menor infrator”, assim estigmatizado, não existe 

ontologicamente. O que existe, de fato, é o adolescente que, em 

determinado momento da sua vida, sob determinadas condições ou 

circunstâncias, pratica uma conduta tipificada como crime ou 

contravenção penal. O “menor infrator”, portanto, nada mais é do que o 

adolescente criminalizado e punido. 

Dito de outro modo, a conduta transgressora típica da adolescência 

só se torna ato infracional porque existe uma lei penal que a tipifica como 

crime e porque existem instituições de controle penal que aplicam essa lei 

a certos comportamentos e a certos adolescentes. Quer dizer, o 

adolescente rebelde, desafiador ou antissocial somente passa a ser um 

“menor infrator” por meio de um processo de criminalização; sem dúvida, 

ele é um efeito ou produto da reação social ao delito, ou seja, da ação do 

sistema penal e das demais instituições de controle social (família, escola, 

igreja, mídia, etc.).  

Nesse processo de criminalização, entretanto, há uma 

particularidade dos adolescentes em relação aos criminalizados adultos. 

Como será visto noutro momento (cf. capítulo 5, seção 5.1), o termo 

“menor”, que se tornou categoria jurídica, foi construído historicamente 

para representar a infância/adolescência pobre, classificada como 

abandonada ou delinquente. Seja no âmbito jurídico, seja no imaginário 

popular, “menor” sempre indicou inferioridade, desvalorização, 

menosprezo. Vê-se, então, que já existe uma construção social em torno 

do adolescente, sobretudo se pobre e negro, bastando ao controle penal 

acrescentar mais um rótulo ou estigma: o “menor” vai se tornar também 

“infrator”.  

Também no caso do ato infracional aparecem as tentadoras 

perguntas positivistas: quem são os “menores infratores”? Por que eles 

cometem “atos infracionais”? Alguns trazem explicações de natureza 

psicológica e até patológica; outros buscam determinantes 

socioeconômicos (pobreza, baixa instrução, etc.); mas uns e outros se 

situam no mesmo paradigma etiológico, buscando, com diferentes 
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metodologias, estudar as causas da criminalidade juvenil. Por mais amplo 

que seja esse estudo, inclusive numa orientação sociológica, ele deixa 

intocável o sistema penal, cumprindo, de forma consciente ou não, uma 

função legitimadora. 

Quer se tenha uma explicação mais restrita, biológica e psicológica, 

quer se tenha uma explicação mais abrangente, que inclua os aspectos 

sociais, a criminalidade juvenil é considerada como algo dado, 

independente do direito penal e da reação social ao delito. Curiosamente, 

é o próprio sistema penal quem define o objeto de estudo, ao tipificar os 

crimes ou infrações e dizer quem são os “menores infratores”, bem como 

seleciona os sujeitos a serem pesquisados, os quais se encontram nos 

centros de internação ou de atendimento socioeducativo, que assim se 

configuram como verdadeiros laboratórios. 

 É por meio da lei que o sistema penal enquadra a conduta do 

adolescente como análoga ao crime ou contravenção (tipificação penal), 

produzindo seu efeito estigmatizante sob o rótulo de “infrator”. Todavia, 

o adolescente não está “em conflito com a lei”, como se costuma dizer, 

pois o conflito dele, na maioria dos casos criminalizados, é com a ordem 

social capitalista. Como diz Cirino dos Santos (1981, p. 59), “a fabricação 

do criminoso ocorre dentro da lei (em instituições de menores, cadeias, 

prisões, colônias penitenciárias, etc.), [...] e não nas margens exteriores da 

sociedade (o criminoso como ‘fora-da-lei’)”.  

Ao se entender as atitudes dos adolescentes como 

práticas políticas questionadoras da condição 

humana, incluindo sua própria banalização, passa a 

assumir grande interesse a oferta de novas soluções 

que recusem o círculo vicioso delinquência-

cárcere-reincidência-cárcere, semelhante àquele 

que atinge a supressão da cidadania na vida adulta. 

Esta recusa, que inclui a superação da noção de 

delinquência, determina a utilização de um sistema 

não penalista, em que práticas compensatórias, 

terapêuticas, conciliadoras e educativas substituam 

o papel punitivo do sistema penal, metaforizado sob 

a rúbrica de infração e transvestido em medida 

socioeducativa (PASSETTI, 1995, p. 91). 

Na perspectiva de análise aqui sugerida, a primeira tarefa é 

reconhecer a virada criminológica, da etiologia do crime ao paradigma da 

reação social, abandonando, assim, qualquer anseio de pesquisar os 

fatores da criminalidade juvenil. Sendo o ato infracional uma realidade 

construída pelas instituições de controle social e penal, o foco deve ser os 
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mecanismos através dos quais se realiza tal construção, mais exatamente 

o processo de criminalização que transforma determinados adolescentes 

(e não outros) em “menores infratores”. 

Tal perspectiva de análise se contrapõe às principais tendências 

teóricas que, como visto no capítulo anterior, buscam explicar a origem e 

a natureza do ato infracional e, desse modo, podem ser chamadas de 

criminologias juvenis. Em termos sumários, pode-se recordá-las assim: 

1) Abordagem psicologizante: entende o ato infracional como 

uma forma de o adolescente chamar a atenção da família e da 

sociedade, na busca pelo reconhecimento da sua identidade; 

centra-se na ausência do pai, cuja função, na psicanálise, é 

representar simbolicamente a lei ou o limite; caracteriza a 

adolescência como a fase da transgressão (Winnicott, 1999; 

Vezzulla, 2006; Rosa, 2005; Goldenberg, 1998); 

2) Abordagem familista: afirma que os adolescentes 

criminalizados vêm de “famílias desestruturadas”, que não 

cumprem sua função de proteção, cuidado e socialização; 

tende a culpabilizar os pais ou responsáveis pela guarda do 

adolescente (discurso de muitos operadores do direito da 

criança e do adolescente, incluindo juízes, promotores, 

defensores, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros 

tutelares e outros); 

3) Abordagem estatutária: relaciona o ato infracional à ausência 

ou precariedade das políticas sociais públicas, bem como à 

não aplicação das medidas protetivas e socioeducativas 

previstas no ECA; propõe priorizar a educação em vez da 

punição, possibilitando a inclusão social do adolescente 

(Veronese; Rodrigues, 2001; Amaral e Silva, 2013; Tejadas, 

2008). 

Mas o que distingue estas abordagens do caminho ora proposto? É 

o fato de que elas, direta ou indiretamente, buscam dar uma resposta 

causal-explicativa para a criminalidade juvenil, inserindo-se, em 

criminologia, no paradigma etiológico típico do positivismo. Pouco 

importa qual seria a causa principal, se se tratam de necessidades 

emocionais não atendidas, se o problema está localizado na família ou 

então na ausência de políticas sociais públicas. O essencial é que tais 

criminologias juvenis consideram o ato infracional como um dado 

ontológico preconstituído, ou seja, como um fenômeno independente do 

direito penal e do controle social, acabando por legitimar a intervenção do 

sistema penal, ainda que de maneira inconsciente.  
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Tem-se, então, como ponto de partida (e não de chegada), a 

seguinte pergunta: quem são os adolescentes criminalizados? A primeira 

pesquisa nacional sobre adolescentes privados de liberdade no Brasil, 

após o ECA, já constatava que: 73,3% possuíam renda familiar de zero a 

dois salários mínimos; 53% não trabalhavam antes da internação e 44% 

estavam em situação de trabalho informal; 96,6% não concluíram o ensino 

fundamental, sendo que 61% estavam fora da escola; e 57,3% cometeram 

atos tipificados como roubo e furto (VOLPI, 2011). 

Oliveira e Silva (2011) também identificou as características 

socioeconômicas dos adolescentes que responderam por processos 

infracionais na Justiça Juvenil de São Paulo (processos arquivados no ano 

2000). Os dados mostram que 97% deles eram do sexo masculino, 65% 

tinham idades entre 16 e 17 anos, 55% não estudavam e 89% concluíram 

apenas o ensino fundamental; sobre o tipo de infração cometida, 92% 

praticaram condutas contra o patrimônio e 8% contra a pessoa. A autora 

sintetiza dizendo que: “[...] Basta verificar o perfil dos adolescentes 

expressos nos 843 processos examinados, que confirmam quem está 

privado de liberdade na Fundação Casa: adolescentes do sexo masculino, 

moradores da periferia, com baixo grau de escolaridade e pobres” 

(OLIVEIRA e SILVA, 2011, p. 213). 

Segundo pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, no 

período de julho de 2010 a outubro de 2011, havia mais de 17 mil 

adolescentes cumprindo a medida socioeducativa extrema, a de 

internação, em todo o Brasil. Quanto às características destes 

adolescentes, a maioria deles tinha entre 15 e 17 anos de idade (47,5%), 

mais da metade não frequentava a escola (57%), muitos foram criados 

apenas pela mãe (43%), além do que 75% faziam uso de drogas. Os dados 

indicam, ainda, que 52% dos adolescentes internados no país praticaram 

condutas contra o patrimônio e mais 26% o “crime de tóxico” (porte ou 

tráfico de drogas), enquanto que o percentual de atos contra a pessoa era 

de 18% (CNJ, 2012). 

Como já observado, as estatísticas criminais não revelam a 

distribuição da criminalidade entre as classes e grupos sociais, mostrando, 

ao invés disso, precisamente o caráter seletivo do sistema penal. Sendo 

assim, dos dados apresentados acima se extrai o seguinte: a) os 

adolescentes criminalizados no Brasil provêm de segmentos da classe 

trabalhadora, sobretudo aqueles mais precarizados (desempregados e/ou 

subempregados); b) os atos praticados por estes adolescentes, em geral, 

violam o direito de propriedade ou alimentam o comércio ilegal de drogas. 

Não que o adolescente pobre esteja mais propenso a praticar condutas 

criminalizadas, pois isso seria associar mecanicamente pobreza e 
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criminalidade. Significa antes que o adolescente pobre tem maiores 

chances de ser selecionado para entrar no grupo dos “menores infratores”.  

As maiores chances de ser selecionado para fazer 

parte da “população criminosa” aparecem, de fato, 

concentradas nos níveis mais baixos da escala 

social (subproletariado e grupos marginais). A 

posição precária no mercado de trabalho 

(desocupação, subocupação, falta de qualificação 

profissional) e defeitos de socialização familiar e 

escolar, que são características dos indivíduos 

pertencentes aos níveis mais baixos, e que na 

criminologia positivista e em boa parte da 

criminologia liberal contemporânea são indicados 

como as causas da criminalidade, revelam ser, 

antes, conotações sobre a base das quais o status de 

criminoso é atribuído (BARATTA, 2011, p. 165, 

grifo do autor). 

Foucault, ao recordar a análise econômica da delinquência feita 

pelos fisiocratas no século XVIII, observa que em tal análise a 

delinquência é tomada não em relação ao consumo e às propriedades, mas 

em relação ao processo produtivo. Segundo os fisiocratas, o delinquente 

é definido pelo ângulo da produção e a vagabundagem é considerada a 

“matriz geral do crime”; o vagabundo é aquele que, por livre e espontânea 

vontade, recusa-se ao trabalho, logo, seu crime é ser antiprodutivo. A 

partir do momento em que a sociedade se define por relações produtivas, 

“[...] dispõe-se de um critério que possibilita designar o inimigo da 

sociedade: qualquer pessoa que seja hostil ou contrária à regra da 

maximização da produção” (FOUCAULT, 2015a, p. 49).     

Pensando nos adolescentes internados, ou mais precisamente, nas 

condutas por causa das quais eles foram punidos com a medida extrema, 

parece que o motivo da punição não é tanto o furto, o roubo ou o tráfico 

de drogas, mas antes o fato destes adolescentes não terem ou não 

aceitarem ter trabalho. Sem dúvida, o capitalismo não tolera nenhuma 

estratégia de sobrevivência que não seja na forma do trabalho assalariado. 

E isso é mais evidente ainda quando se trata de jovens, os quais devem 

aprender, desde cedo, que nessa sociedade só existe um caminho (legal e 

moralmente aceitável) para garantir a existência: vender a força de 

trabalho em troca de um salário. 

Talvez o adolescente não esteja agindo em relação ao presente, mas 

cometendo uma espécie de “crime contra o futuro”. Irene Rizzini (2011) 

mostra como, a partir da emergência histórica da República brasileira, a 
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criança adquire um novo significado social: por um lado, ela passa a 

simbolizar a esperança ou próprio futuro da nação, sendo necessário 

educá-la ou, conforme o caso, reeducá-la; por outro lado, ela representa 

também uma ameaça à sociedade, podendo ser cruel e perversa em vez de 

inocente39. Nessa ambiguidade entre criança-esperança e criança-ameaça, 

o que está em jogo é sempre o futuro: futuro da nação a ser construída, 

como se dizia no final do século XIX e início do século XX, e futuro da 

sociedade brasileira, nesse limiar do século XXI. Destarte, o histórico 

discurso salvacionista parece responder a preocupações muito simples: 

quem irá trabalhar amanhã? Quem vai produzir a riqueza do país? 

De outro ângulo, os jovens, em sua maioria pobres e negros, muitos 

dos quais adolescentes, são os maiores alvos da violência. Segundo o 

Mapa da Violência, o número de homicídios por arma de fogo cresceu 

592,8% no período entre 1980 e 2014, sendo que, na faixa de 15 a 29 anos 

de idade, esse aumento foi bem maior, chegando a 699,5% (em 2014, 

foram mais de 25 mil jovens assassinados). Conforme o relatório, no 

período de 2003 a 2014, o número de vítimas da raça negra aumentou 

46,9%, passando de pouco mais de 20 mil para quase 30 mil negros 

assassinados, o que elevou o índice de vitimização negra de 71,7% para 

158,9% (WAISELFISZ, 2016). 

Em estudo anterior, do mesmo autor, encontra-se a caracterização 

das vítimas de homicídio de 16 e 17 anos de idade, com dados referentes 

ao ano de 2013. Nessa faixa etária, os homicídios ceifaram a vida de 3.749 

jovens, representando 46% (quase a metade) do total de mortes 

registradas; são cerca de 10,3 adolescentes mortos a cada dia de 2013! 

Além disso, a taxa de homicídios de adolescentes brancos foi de 24,2 por 

100 mil, enquanto que a taxa de homicídios de adolescentes negros foi de 

66,3 em 100 mil, o que significa que, proporcionalmente, morreram quase 

três vezes mais adolescentes negros do que brancos (WAISELFISZ, 

2015). 

                                                 
39 “Esta visão ambivalente em relação à criança – em perigo versus perigosa – 

torna-se dominante no contexto das sociedades modernas, crescentemente 

urbanizadas e industrializadas. No Brasil, ao final do século XIX, identifica-se a 

criança, filha da pobreza – ‘material e moralmente abandonada’ – como 

‘problema social gravíssimo’, objeto de uma ‘magna causa’, a demandar urgente 

ação. Do referencial jurídico claramente associado ao problema, constrói-se uma 

categoria específica – a do menor – que divide a infância em duas e passa a 

simbolizar aquela que é pobre e potencialmente perigosa; abandonada ou ‘em 

perigo de o ser’; pervertida ou ‘em perigo de o ser’...” (RIZZINI, Irene, 2011, p. 

26, grifos da autora). 
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Muitos desses jovens/adolescentes são mortos pelos próprios 

órgãos do sistema penal brasileiro, sobretudo pela polícia, figurando entre 

as principais vítimas daquele genocídio que, segundo Zaffaroni (2001), é 

característico do exercício do poder punitivo na periferia do capitalismo. 

Eles têm sido alvos preferenciais daquilo que Lola de Castro (2005) 

chama de “sistema penal subterrâneo”, cuja norma é, por ironia, o 

funcionamento ilegal. Com um pouco de sorte, podem ser colocados numa 

instituição assemelhada à prisão periférica, sofrendo vários tipos de 

violência e tendo seus corpos supliciados, sem contar as violações de 

direitos.  

Os mapas da violência indicam, ainda, claramente, que o genocídio 

brasileiro tem raça: cada vez mais, quem está morrendo é a juventude 

negra. Recorde-se, com Rosa Del Olmo (2004), que a criminologia 

positivista aportou na América Latina assumindo feições racistas: os 

índios e os negros foram considerados, historicamente, os “primeiros 

delinquentes”, devido à sua suposta inferioridade física e mental. 

Atravessando os séculos, o racismo tem direcionado a mira do sistema 

penal brasileiro para a população negra, já simbolicamente encarcerada na 

periferia e colocada cotidianamente sob suspeita. Não surpreende, então, 

que haja mais mortes de adolescentes negros do que brancos, tampouco 

que aqueles sejam a maioria no sistema de internação.         

O cenário descrito traz indagações pertinentes: a quem se destina a 

redução da maioridade penal? Qual é o público-alvo do rebaixamento da 

idade penal? Tendo em vista a seletividade penal e considerando-se as 

características dos adolescentes criminalizados no Brasil, pode-se antever 

que serão diretamente atingidos pela mudança constitucional os 

adolescentes pobres, negros e moradores da periferia. Ao que tudo indica, 

serão eles os “novos clientes” do sistema carcerário brasileiro, já em 

processo de privatização. Mais do que isso, eles tendem a se tornar 

também o principal alvo das abordagens policiais, no espírito do 

eficientismo penal neoliberal, sobretudo porque, para estes adolescentes, 

acabará a alegada impunidade. 

E de onde vem essa insistência em criminalizar a adolescência 

pobre, negra e periférica? De uma parte, como já mencionado, o 

capitalismo dependente se particulariza pela intensificação da questão 

social e pelo acirramento das tensões e conflitos sociais, o que leva a um 

controle mais rigoroso do Estado, mormente de tipo repressivo. De outra 

parte, pode-se acrescentar que existe uma preocupação especial das 

classes dominantes no sentido de evitar que a rebeldia própria da 

adolescência seja canalizada para uma ação política organizada, formando 

fileira na luta de classes. Sem dúvida, uma das formas mais eficientes de 
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combater a politização dos adolescentes e jovens é criminalizando-os, 

reprimindo-os, desqualificando suas atitudes de denúncia e revolta, 

geralmente em nome da segurança e da ordem públicas. 

Em seu curso de 1973 (A sociedade punitiva), Foucault faz uma 

espécie de história do medo, dizendo que ele teve papel determinante na 

organização do sistema penal do século XIX. Aquele medo estava ligado 

ao novo modo de produção e à acumulação do capital, que permitiam o 

contato direto do operário com a riqueza burguesa (máquinas, estoques, 

mercadorias, etc.). Desse modo, a classe perigosa era a própria classe 

laboriosa e o medo estava ligado à presença física do operário ao lado da 

riqueza material. Era preciso, pois, proteger o aparato produtivo do perigo 

representado pela classe operária. 

O medo burguês social e cotidiano, do modo como 

funcionava no início do século XIX – período de 

organização dos sistemas penais –, tinha como base 

não tanto as classes marginais e perigosas quanto a 

classe dos trabalhadores como foco permanente e 

cotidiano de imoralidade. Fosse na forma da 

relação que o corpo do operário mantinha com a 

riqueza, fosse na maneira como a força de trabalho 

era utilizável ao máximo, era sempre o corpo do 

operário em sua relação com a riqueza, com o lucro 

e com a lei que constituía o grande jogo em torno 

do qual se organizaria o sistema penal. Daí a 

necessidade da criação de um aparato que fosse 

suficientemente refinado e profundo para atingir o 

próprio foco daquele ilegalismo: o corpo, o desejo, 

a necessidade do operário (FOUCAULT, 2015a, p. 

160). 

Seria preciso verificar como esse medo foi mudando ao longo da 

história do capitalismo, se teve novos protagonistas, se adquiriu novos 

elementos, etc. Entretanto, o que se quer indicar é que, no caso dos 

adolescentes oriundos da classe trabalhadora e subalterna, também existe 

um medo. Mas se trata de um medo diferente, mais político do que 

econômico; um medo não da ameaça individual à materialidade da 

riqueza, mas do perigo de uma atitude política coletiva contra a ordem 

social burguesa; numa palavra, medo de uma efetiva e organizada 

associação entre juventude, rebeldia e política. Talvez isso explique, pelo 

menos em parte, tanto interesse pela redução da maioridade penal. 

Nesta altura, é importante retomar o objeto de estudo, o qual pode 

ser colocado, mais claramente, através do seguinte questionamento: como 



141 

ocorre, no âmbito do sistema penal catarinense, o processo de 

criminalização voltado para adolescentes pobres, negros e moradores da 

periferia? O interesse, portanto, é investigar esse processo de produção 

bem específico, que transforma determinados adolescentes, vinculados a 

uma determinada classe social e a uma determinada raça, em “menores 

infratores”. 

Num primeiro recorte, o foco da pesquisa empírica é o controle 

social formal ou oficial, isto é, aquele exercido no âmbito do Estado; no 

segundo recorte, o interesse é pela criminalização secundária40, que é 

levada a efeito pela tríade Polícia-Judiciário-Prisão, que são as instituições 

encarregadas de aplicar a lei penal; no terceiro e último recorte, a pesquisa 

é direcionada ao Judiciário, tendo em vista que suas decisões 

desempenham papel central no interior do sistema penal. 

Por todo o exposto até aqui, pode-se sustentar a tese central de que 

o “menor infrator” é um efeito da ação do sistema penal e das instituições 

de controle social na área da infância e da juventude, sendo produzido 

através de um processo de criminalização que atinge, principalmente, 

adolescentes pobres, negros e moradores da periferia. 

  

                                                 
40 A criminologia crítica distingue, no processo de criminalização, dois 

mecanismos distintos e articulados. O primeiro deles é a criminalização primária, 

que ocorre no âmbito do Poder Legislativo e se refere à produção das normas 

penais, isto é, o mecanismo que define e tipifica uma determinada conduta, típica 

de indivíduos pertencentes a uma determinada classe ou grupo social, como sendo 

crime. O segundo mecanismo se designa por criminalização secundária e diz 

respeito à aplicação das normas penais pelos órgãos de controle social (Polícia, 

Judiciário e Prisão), através da seleção de determinados indivíduos, pertencentes 

a uma determinada classe ou grupo social, para atribuição do rótulo de 

“criminoso”. 
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CAPÍTULO 4 – DE ADOLESCENTE POBRE, NEGRO E DA 

PERIFERIA PARA “MENOR INFRATOR”: O MODUS 

OPERANDI DA CRIMINALIZAÇÃO JUVENIL PARTE I – DA 

POLÍCIA AO JUDICIÁRIO 

No presente capítulo, como primeira etapa da análise dos dados, 

pretende-se analisar o conteúdo dos vinte autos de apuração de ato 

infracional selecionados na pesquisa empírica, abrangendo as Comarcas 

da Capital, de Chapecó e de Joinville. A leitura dos processos se baseia 

num roteiro estruturado com questões norteadoras (cf. apêndice A), as 

quais servem como guia de análise, sem preocupação de respondê-las 

separadamente. O texto percorre o caminho da criminalização juvenil no 

âmbito do sistema penal catarinense, iniciando pela intervenção da Polícia 

e avançando por dentro do Judiciário. 

4.1 A ABORDAGEM POLICIAL E O “MENOR SUSPEITO” 

Relata que houve uma denúncia anônima que um 

indivíduo masculino estava traficando, foram até o 

local e avistaram um elemento em atitude suspeita, 

fizeram abordagem e em revista pessoal foi 

encontrado 10 petecas de cocaína pesando 5,0 

gramas. Era o relato (Policial Militar). 

[...] que o depoente participou da apreensão dos 

representados; que receberam a notícia do assalto 

através do COPOM e também que o localizador de 

um dos celulares roubados indicava que o veículo 

estaria nas imediações do Iririú; que depois 

receberam a informação que o veículo Honda Fit 

havia sido abandonado naquela região; que quando 

seguiram para o local aonde o carro foi abandonado 

cruzaram com os dois representados na rua; que os 

dois estavam a pé e, por gerarem suspeita, foram 

abordados; que, de início, os representados 

negaram a autoria do assalto, mas depois acabaram 

confessando [...] (Policial Militar).    

[...] Que o depoente esclarece que em data de 

18/06/2014 por volta das 21h30 estava retornando 

do Shopping Muller de bicicleta pela Rua 

Comandante Frederico Stoll, quando observou a 

presença de viaturas da Polícia Militar pela região; 

Que parou no local para ver o que estava ocorrendo, 

sendo que logo em seguida foi abordado por uma 
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viatura da polícia; Que o policial perguntou porque 

o depoente estava correndo de bicicleta, sendo que 

informou que não estava correndo e sim andando 

normalmente; Que não presenciou nenhum roubo 

com dois autores em desfavor de uma vítima 

mulher (J. L. da S., 15 anos). 

O embarque nessa viagem criminalizante ou criminalizadora fica 

no ponto aberto e desguarnecido que coloca o adolescente pobre, negro e 

morador da periferia frente a frente com a Polícia. É neste momento que 

a “matéria bruta” juvenil entra na cadeia produtiva do sistema penal e 

começa a ser elaborada, transformando-se depois em “matéria-prima” 

para a continuidade judicial do processo de criminalização. O ponto de 

partida, portanto, não é outro senão a abordagem policial41.  

Quais seriam os critérios utilizados pelos agentes policiais para 

definir um “elemento em atitude suspeita”? Em tese, qualquer pessoa que 

circule pelas ruas, a pé ou com veículo automotor, pode ser abordada e 

revistada pela polícia, seja numa operação rotineira ou de prevenção, seja 

numa operação especial ou de repressão. Todavia, percebe-se que, na 

prática, apenas alguns indivíduos são escolhidos ou selecionados pelos 

policiais, sendo que tal escolha não parece ser nada aleatória. 

Em seu estudo sobre a criminalização da juventude pobre no Rio 

de Janeiro, relativamente às drogas, no período entre 1968 e 1988, Vera 

Malaguti Batista (2003a) notou o quanto a expressão “atitude suspeita” 

aparece na fala policial, carregando um forte conteúdo seletivo e 

estigmatizante. Ela cita diversos casos de jovens detidos pela Polícia 

portando drogas, a maioria deles pardos ou pretos, todos flagrados em 

atitude supostamente suspeita, rondando carros estacionados, reunidos em 

grupo, transitando em via pública, parados à beira da praia. “Analisando 

a fala dos policiais”, diz a autora (2003a, p. 103), “o que se vê é que a 

‘atitude suspeita’ não se relaciona a nenhum ato suspeito, não é atributo 

do ‘fazer algo suspeito’, mas sim de ser, pertencer a um determinado 

grupo social; é isso que desperta suspeitas automáticas”.  

                                                 
41 Por certo, as informações disponíveis nos autos de apuração de ato infracional 

não são suficientes para analisar a abordagem policial na sua plenitude, o que 

exigiria uma pesquisa específica para esta finalidade ou, pelo menos, a ampliação 

da coleta de dados (análise de normas administrativas, entrevistas com policiais e 

adolescentes, etc.). Mesmo assim, é possível captar indícios ou sinais que 

permitem inferir sobre a intervenção da Polícia nas condutas praticadas pelos 

adolescentes, por meio da leitura dos boletins de ocorrência e dos depoimentos 

(gravados ou escritos) dos agentes policiais e dos adolescentes e seus familiares.    
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Na pesquisa sobre abordagem policial, estereótipos raciais e 

percepções da discriminação na cidade do Rio de Janeiro, Ramos e 

Musumeci (2005) evidenciam a ausência de critérios racionais e objetivos 

que possam orientar a suspeição, de tal sorte que, para um policial, é muito 

difícil responder à pergunta sobre o que o leva a considerar uma pessoa 

suspeita. Via de regra, o agente dá uma resposta defensiva, provavelmente 

aprendida nos cursos de formação, que mais se parece um jargão policial: 

“não existe pessoa suspeita, existe atitude suspeita”. Como não há um 

“detector de bandido”, o suspeito para o policial tende a ser o mesmo que 

para um cidadão comum, incidindo-se os mesmos estereótipos e 

preconceitos raciais e sociais. Essa metáfora do espelho (a Polícia como 

espelho da sociedade) “é acionada no plano discursivo toda vez que o 

policial reconhece que as definições de ‘elemento suspeito’ tendem a 

coincidir com estereótipos negativos relacionados à idade, gênero, classe 

social, raça/cor e local de moradia [...]” (RAMOS; MUSUMECI, 2005, p. 

39). 

À mercê do senso comum e da intuição dos agentes, tem-se a 

construção do biotipo padrão do suspeito, cujos caracteres principais 

aparecem frequentemente nas abordagens policiais: jovem, do sexo 

masculino, pobre, negro e morador de favela; este seria o “freio de 

camburão”, isto é, aquele que tem maior probabilidade de ser parado, 

revistado e, eventualmente, apreendido. Embora a Polícia Militar tenha 

forte presença de negros em seus quadros (em contraste com outras 

instituições, como o Ministério Público e o Judiciário), isso não é o 

bastante para inibir ou mitigar o racismo institucional, servindo antes 

como pretexto para negá-lo. É como se a raça dos policiais fosse diluída 

em sua identidade profissional, valendo a máxima de que “PM não tem 

cor, tem farda” (RAMOS; MUSUMECI, 2005). 

Além da idade, do gênero, da classe social e da raça, tem-se ainda 

a combinação de outras variáveis na identificação do “elemento suspeito”, 

tais como o vestuário, a apresentação pessoal, a personalidade, o 

semblante, enfim, a aparência em geral. No caso dos jovens, por exemplo, 

o uso de roupas largas, bonés com abas, cordões no pescoço, brincos e 

piercings, várias tatuagens, cabelos compridos, tudo isso chama muito a 

atenção dos policiais e pode se tornar alvo de suspeição. O modo de falar 

ou se expressar (uso de gírias) e os hábitos ou “vícios” (fumar, beber) 

também podem incutir suspeita, figurando como atitudes ou 

comportamentos que justificam uma intervenção policial (RAMOS; 

MUSUMECI, 2005). 

Vê-se, portanto, que existe uma estreita relação entre a suspeita 

policial e o medo difundido na sociedade, pois, num caso como no outro, 
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os critérios de identificação são, no mínimo, muito semelhantes ou mesmo 

iguais. Neste sentido, pretender que a Polícia elabore um conceito claro e 

explícito de suspeita e/ou edite normas com parâmetros de suspeição, 

como parecem sugerir as autoras citadas, levaria fatalmente ao 

reconhecimento formal dos preconceitos sociais e raciais que guiam o 

trabalho policial, ainda que dissimulados numa linguagem técnica. 

Considerando-se esta simbiose entre a suspeita e o medo, seria uma 

espécie de institucionalização do medo. 

A suspeita está para a polícia como o medo está 

para a população. Nos dois casos, a direção do foco 

está longe de ser aleatório. A tal ponto se verifica 

esta justaposição, que não seria exagero sugerir que 

a suspeita não é mais que o medo fardado, armado, 

sublimado em linguagem técnica e destilado para 

servir de combustível à hostilidade profissional dos 

policiais. Os objetos do medo e da suspeita tendem 

a se sobrepor, porque os critérios empregados para 

identificá-los são os mesmos. Encobertos pela 

máscara das justificativas técnicas ou das alegações 

digressivas estão os mesmos valores, atavicamente 

agarrados ao inconsciente coletivo, fundamente 

enraizados na cultura brasileira (SOARES, 2005, p. 

11).   

Ao fazer a historiografia do medo carioca, Vera Malaguti Batista 

(2003b) destaca a conjuntura da década de 30 do século XIX, 

especialmente após a revolta dos escravos malês ocorrida na Bahia em 

1835. A autora mostra como o medo da insurreição escrava tomou conta 

das elites brancas, dos senhores e dos proprietários, suscitando uma série 

de medidas repressivas típicas do liberalismo à brasileira, num clima de 

suspeição generalizada. Dentre as medidas drásticas e enérgicas, por 

exemplo, consta uma que permitia a prisão de todo escravo encontrado na 

rua, sem permissão por escrito de seu senhor, com pena de 50 açoites. Os 

discursos do medo impressos nos jornais da época clamavam por uma 

nova Polícia: “A segurança neste mundo só pode ser exercida por uma 

polícia que inspire confiança a uns e infunda terror a outros” (BATISTA, 

Vera, 2003b, p. 194, grifo da autora). Qualquer semelhança com o Brasil 

atual, da guerra ao tráfico de drogas e das campanhas de lei e ordem, 

certamente não é obra do acaso.  

Na pesquisa aqui realizada, constatou-se que não há evidências ou 

indícios de violência policial na maioria dos processos selecionados, 

sendo mais frequentes as situações de violação de domicílio (apreensões 



147 

sem mandado judicial)42. Evidentemente, os agentes policiais não 

admitiriam em seus depoimentos a ocorrência de qualquer tipo de excesso 

no uso da força. Por outro lado, ainda que tenham sido submetidos a 

tratamento violento ou degradante, os adolescentes preferem não 

reclamar, seja por receio de futuras represálias, seja pela falta de 

credibilidade. Em geral, eles não costumam revidar ou reagir à abordagem 

policial (atirando contra a guarnição, por exemplo), no máximo tentando 

fugir. Num processo de apuração, foi a avó do adolescente apreendido 

quem se queixou da Polícia: “[...] que invadiram a casa atrás do seu neto; 

que pediu respeito aos policiais; que chegaram a apontar a arma para a 

declarante; que em seguida apreenderam seu neto juntamente com E.; que 

seu neto apanhou em sua residência, assim como E.”. Em outro processo, 

foi a vez da mãe do adolescente representado relatar em Juízo que “[...] a 

polícia arrombou minha porta e foi procurar alguma coisa dentro da minha 

casa, porque diz que ele [filho] era suspeito, e eu cheguei em casa do 

trabalho e tava [sic] tudo revirado, e na verdade não acharam nada”.   

Nos interrogatórios e depoimentos judiciais, não se percebe 

nenhuma preocupação por parte dos operadores de justiça com a eventual 

ocorrência de abusos e violações de direitos cometidos pelos policiais 

contra os adolescentes, com exceção de alguns questionamentos feitos 

pela Defensoria Pública. Nas poucas vezes em que o adolescente 

representado reclama da abordagem policial, é como se nada tivesse dito, 

pois é a violência dele e não contra ele que está sob análise. Por exemplo: 

“Daí o celular eu tinha escondido, daí falei com eles [policiais] numa boa, 

ia mostrar onde que tava [sic], mostrei onde que tava [sic], mas mesmo 

assim eles surraram nós; [...] porque eles já pegaram nós e já surraram, 

antes deles saber do dinheiro” (E. F., 17 anos). No mesmo processo: “Daí 

nós de boa tava [sic] entregando assim, falando com eles [policiais] de 

boa, enquanto eles tavam [sic] batendo em nós; eles batiam fortemente em 

nós, davam coronhada no meu amigo ali; [...] ne mim davam soco e coice” 

(L. H. F., 15 anos). O silêncio e a falta de interesse da juíza, da promotora 

de justiça e até do advogado de defesa, neste caso, indicam o quanto a 

                                                 
42 Num dos autos de apuração, ao responder às perguntas da defensora pública, o 

adolescente representado informou “que a PM entrou no apartamento sem 

autorização e sem mandado judicial; que a PM chegou no local mais ou menos 

trinta ou quarenta minutos depois dos fatos terem ocorrido” (B. R. B., 15 anos); 

já o policial, ao ser indagado pela defensora na audiência de instrução, respondeu 

“que entraram no apartamento sem mandado, porque entenderam que se tratava 

de flagrante; que não conheciam o proprietário do apartamento, que inclusive não 

estava no local” (Policial Militar). 
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violência policial está naturalizada, sendo até mesmo justificável. Não 

surpreende, então, que os adolescentes prefiram se calar. 

Em sua pesquisa, Ramos e Musumeci (2005) identificaram que o 

fato de ser mulher constitui um atenuante na abordagem policial, havendo 

tratamento diferenciado por parte dos agentes, sobretudo no que se refere 

à revista corporal. Outro fator atenuante apontado pelas autoras seria 

exatamente a idade do suspeito, havendo certo cuidado pelos policiais 

quando se trata de um “menor”; inclusive, os adolescentes costumam usar 

o fato de “ser de menor” como forma de se proteger e de evitar a violência 

policial. Contudo, no levantamento quantitativo, os jovens são os que 

expressaram as piores avaliações da Polícia em termos de respeito ao 

cidadão, violência, corrupção e racismo, sendo que, entre os adolescentes, 

a média de notas dadas à Polícia Militar foi a mais baixa de todas. 

Há que se ponderar que os sujeitos pesquisados pelas referidas 

autoras nos grupos focais eram todos estudantes, não sendo 

representativos dos jovens pobres e moradores da periferia, os quais, 

frequentemente, são levados a abandonar a escola. Em outra pesquisa, 

sobre os homicídios praticados pela Polícia Militar do Rio de Janeiro 

(política de extermínio), D’Elia Filho (2015) verificou que 78% das 

vítimas eram pardas e negras e que a idade média delas era de 22 anos, 

sendo que 21% eram menores de idade. Quer dizer, a mesma Polícia que 

toma certo cuidado quando aborda um “menor” pode também, conforme 

o caso, ceifar-lhe a vida, principalmente se for num “confronto” na 

periferia. Aliás, nos processos analisados pelo autor, 75,6% dos 

homicídios ocorreram em favelas cariocas. 

Isso faz pensar noutro aspecto da abordagem policial, que é o 

geográfico ou territorial. De fato, nos autos de apuração de ato infracional 

aqui analisados, as apreensões dos adolescentes ocorreram em diversos 

espaços das cidades catarinenses, quer nas regiões centrais, quer nos 

bairros distantes e áreas periféricas. Mas isso não significa, de modo 

algum, que adolescentes de diferentes classes sociais têm sido abordados 

e apreendidos pela Polícia. Ao contrário, a maioria dos adolescentes 

criminalizados, em que pese sua mobilidade urbana, são provenientes das 

comunidades consideradas mais pobres, tais como, por exemplo, o bairro 

São Pedro em Chapecó, o Morro do Horácio em Florianópolis ou o 

Paranaguamirim em Joinville.       

Com efeito, a intervenção da Polícia varia significativamente 

conforme o local onde ocorre, tendendo à maior suspeição e repressão na 

favela. Mas ela também se distingue pela sua forma e finalidades. Tendo 

em vista os já mencionados “critérios de escolha”, pode-se supor que, para 

um jovem branco de classe média, a abordagem tende a ser mais pacífica 
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e com foco no crime de porte de drogas para consumo pessoal, incluindo 

ou não possível extorsão de dinheiro; para um jovem pobre, negro e 

morador da periferia, em contraste, a abordagem policial pode ser mais 

truculenta e violenta, diante da frequente suspeição de tráfico de drogas, 

furto ou roubo. Daí que, no caso do adolescente, independentemente do 

local da abordagem ou apreensão, à pergunta relativa à sua idade sucede 

outra logo em seguida: onde você mora?       

Seguindo essa pista e também indicações obtidas 

nas entrevistas preliminares, perguntamos aos 

participantes dos grupos focais “o que é mais 

suspeito: uma pessoa pobre andando na Zona Sul 

ou uma pessoa rica andando perto de uma favela?”. 

Em todos os grupos, concluiu-se que ambos são 

suspeitos, embora por diferentes motivos: um 

jovem negro e pobre andando a pé em um bairro de 

classe média é visto pela polícia como provável 

assaltante ou traficante, tornando-se candidato a 

uma abordagem violenta, enquanto um jovem 

branco com aparência de classe média, em um 

carro, dentro ou próximo de uma favela, é visto 

como possível usuário adquirindo drogas e torna-se 

candidato à extorsão (RAMOS; MUSUMECI, 

2005, p. 78).   

Em vários depoimentos dos policiais, em diferentes processos de 

apuração, percebe-se que os juízes e promotores de justiça comumente 

perguntam aos agentes se eles já conheciam o adolescente representado 

(“ele já era conhecido da Polícia?”), sendo que a resposta é quase sempre 

afirmativa. Em muitos processos, os próprios policiais fazem questão de 

afirmar e enfatizar que o adolescente apreendido era “conhecido do 

batalhão”, dando a entender que também conheciam onde ele mora e, 

inclusive, o trajeto utilizado para ir e voltar do centro ou outras áreas da 

cidade. Por exemplo: “nós conhecemos ele de outras ocorrências e prisões 

e tal, aproximadamente o itinerário dele e onde mora e tal” (Policial 

Militar); “que o L. é um velho conhecido da polícia militar ali no Norte 

da Ilha, em decorrência do tráfico de drogas” (Policial Militar); “que o 

representado R. e o imputável R. são conhecidos da polícia por prática de 

roubo e furto” (Policial Militar); “que o depoente afirma que o 

representado já foi apreendido várias vezes por furto e inclusive por 

tráfico, sendo ‘figurinha carimbada’” (Policial Militar). Algo 

aparentemente simples, sem nenhuma relevância, mas que traz consigo, 
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implicitamente, toda uma estratégia de construção do “elemento 

suspeito”. 

Possivelmente, a cisma policial começa desde a primeira 

ocorrência envolvendo determinado adolescente, sobretudo se ele 

apresenta aqueles atributos básicos de suspeição em termos de classe 

social, raça e local de moradia, acrescidos da sua aparência e atitude, como 

visto acima. Desde então, ao que parece, a guarnição “fica de olho” no 

adolescente, que passa a ser visto e notado com frequência, muitas vezes 

sendo abordado sem nenhuma justificativa senão aquela desconfiança que 

só cessará na sua confirmação, isto é, no flagrante policial. Nesse jogo de 

olhar sutil, nessa curiosidade permanente, nesse interrogatório informal, 

aos poucos, gradativamente, vai sendo construída a figura do “menor 

suspeito”, como primeira etapa do processo de criminalização juvenil. 

É como se, fazendo seu trabalho ou cumprindo seu dever, os 

agentes policiais utilizassem aquele instrumento disciplinar que Foucault 

chama de “vigilância hierárquica”. Neste caso, mais do que adestrar o 

adolescente e fazê-lo “andar na linha”, trata-se antes de torná-lo 

“suspeito”, ou seja, percebê-lo como potencialmente perigoso. A mesma 

vigilância da fábrica, da prisão, da escola, do hospital, adquire no contexto 

da ação policial um sentido preparatório, como que antecipando o que está 

por vir, aplainando o terreno numa espécie de precriminalização. A 

Polícia constrói o “suspeito” exatamente para dar o flagrante. E mesmo 

quando o adolescente já foi pego, essa vigilância contínua não cessa, 

sendo antes reforçada, até que, finalmente, ele receba sua devida punição. 

Como diz este adolescente: “tudo os assaltos que dá no bairro eles 

[policiais] vão lá no bairro e pegam eu e o A.” (G. S. C., 16 anos).     

Destarte, ativando seus preconceitos sociais e raciais, incorporando 

o medo cotidiano da sociedade, com ou sem o uso da força, a Polícia vai 

moldando o adolescente com níveis crescentes de suspeição, tornando-o 

cada vez mais uma “figurinha carimbada” do batalhão, na expressão usada 

por um policial. Para tanto, a Polícia utiliza todo o seu poder de vigilância: 

[...] O poder na vigilância hierarquizada das 

disciplinas não se detém como uma coisa, não se 

transfere como uma propriedade; funciona como 

uma máquina. E se é verdade que sua organização 

piramidal lhe dá um “chefe”, é o aparelho inteiro 

que produz “poder” e distribui os indivíduos nesse 

campo permanente e contínuo. O que permite ao 

aparelho disciplinar ser absolutamente indiscreto, 

pois está em toda a parte e sempre alerta, pois em 

princípio não deixa nenhuma parte às escuras e 
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controla continuamente os mesmos que estão 

encarregados de controlar; e absolutamente 

“discreto”, pois funciona permanentemente e em 

grande parte em silêncio. A disciplina faz funcionar 

um poder relacional que se autossustenta por seus 

próprios mecanismos e substitui o brilho das 

manifestações pelo jogo ininterrupto dos olhares 

calculados. Graças às técnicas de vigilância, a 

“física” do poder, o domínio sobre o corpo se efetua 

segundo as leis da ótica e da mecânica, segundo um 

jogo de espaços, de linhas, de telas, de feixes, de 

graus, e sem recurso, pelo menos em princípio, ao 

excesso, à força, à violência. Poder que é em 

aparência ainda menos “corporal” por ser 

sabiamente “físico” (FOUCAULT, 2013b, p. 170-

171). 

Num dos processos pesquisados, embora seja um caso isolado, os 

adolescentes acusam os policiais de lhe imputarem condutas que eles não 

praticaram. Em suas declarações em Juízo se lê o seguinte: “que o 

depoente afirma que o assalto do Corsa não foi praticado por eles e afirma 

que isso foi coisa da polícia” (L. F., 15 anos); “que o depoente afirma que 

foi a polícia que jogou para eles o assalto do Corsa” (M. L. W., 16 anos). 

Mais adiante, no depoimento de um dos policiais, verifica-se que a 

acusação foi motivada por mera suspeita: “que havia suspeitas no sentido 

de que os representados teriam roubado um outro veículo, um Corsa, mas 

os representados negaram a autoria” (Policial Militar). O proprietário do 

veículo, por sua vez, diz em seu depoimento não ter condições de 

reconhecer nenhum dos envolvidos, percebendo apenas alguma 

semelhança física. Na sentença, em relação a este fato, o juiz considerou 

a representação frágil e inconsistente, julgando-a improcedente por falta 

de provas quanto à autoria. Essa poderia ser a crônica da suspeita policial; 

afinal de contas, para suspeitar não é necessária nenhuma prova. 

Contudo, a atuação da Polícia não se esgota na apreensão do 

adolescente, enquanto ato que confirma as suspeitas levantadas. Além de 

concretizar a profecia, o agente policial ainda dá sua contribuição na fase 

judicial do processo de criminalização, isso não apenas como testemunha 

do fato, mas principalmente como revelador da personalidade do 

adolescente. O “suspeito”, agora, não é mais suspeito; ele é, com base na 

experiência policial, comprovadamente “perigoso”. Assim, a Polícia vem 

perante o Juizado da Infância e da Juventude para passar, com a força e a 

credibilidade de suas palavras, um verdadeiro atestado de periculosidade: 

“[o adolescente] já tem várias passagens, deveria estar trancado, para 
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nunca mais sair e botar todos nós em risco lá fora” (Policial Militar). 

Nalguns casos, o testemunho policial é tão detalhado que se parece um 

exame criminológico: 

O V., nós já temos conhecimento através do 

whatsapp, através da internet, sobre a participação 

dele em diversos delitos na região de Navegantes, 

onde lá ele é conhecido como GTA; de lá ele saiu 

corrido, ameaçado pelo PGC, que ele teria que fazer 

algumas coisas a comando desse grupo, do PGC, 

então ele veio se abrigar no Morro do Horácio, que 

também é do PGC, e ali ele começou, já é a segunda 

prisão que nós efetuamos do V.; [...] o V. ele é uma 

pessoa assim dissimulada, pelo meu conhecimento 

que eu tenho, a área onde ele está atuando, se 

mandarem o V. fazer ele vai fazer, não sei se por 

medo ou por ele ser uma pessoa dissimulada; ele é 

bipolar, ele ao mesmo tempo que ele tá bem, ele já 

tá rindo, já tá de cara amarrada, entendeu?; então, 

eu tenho receio que se botarem uma arma 

novamente na mão do V., ele possa cometer algum 

tipo de outro delito, como um homicídio; [...] ele tá 

devendo pro PGC, essa é a informação que a gente 

tem, eu não sei se ele veio a mando do PGC, porque 

os ônibus queimados a maioria o comando partiu do 

Morro do Horácio; não sei se ele veio a mando do 

PGC ou corrido do PGC, eu creio que a mando, 

porque senão ele não se instalaria num local onde o 

PGC é soberano, que seria o Morro do Horácio; [...] 

como eu disse pra senhora, o V. é uma pessoa 

dissimulada, pode ter sido a J. como pode ter sido 

outra pessoa, então ele possa estar mentindo; até no 

dia dos fatos ele quis nos repassar alguma 

informação, mas nada de informações precisas, 

todas as informações que ele nos repassou foram 

informações que nós já tínhamos conhecimento; 

então é, tentou dar informação, mas nenhuma dela 

bateu, depois nós fomos averiguar, nenhuma dela 

bateu; ele tenta dar uma de boa pessoa, mas o V., 

pra mim, ele é uma pessoa dissimulada, ele possa 

cometer outro delito; [...] até disse que ele foi assim, 

tratou ela bem, embora com arma apontada pra ela, 

ele deixou que ela pegasse a mochila dela e saísse 

do local, isso ele deixou; mas [inaudível] é uma 

pessoa dissimulada, ao mesmo tempo que ele tá 
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bem, com arma na mão dele; ele, se não me falhe a 

memória, tem mais de 30 BOs ou 20 BOs, a maioria 

na cidade de Navegantes, de onde através do 

whatsapp a gente teve conhecimento da 

participação dele em diversos delitos naquela 

região (Policial Militar).   

Desse modo, a atuação policial se estende para além da Polícia. No 

depoimento acima, parece que o agente policial conhece o adolescente de 

longa data, pois faz uma descrição detalhada que inclui seu histórico de 

envolvimento com o “mundo do crime”, informações sobre sua família e 

até supostos traços de personalidade. Pelo visto, o adolescente assim 

descrito era acompanhado de perto, vigiado, monitorado, perseguido. E 

como “a intuição policial não falha”, é preciso mostrar ao juiz e ao 

promotor de justiça que a suspeita se confirmou, que a periculosidade é 

agora evidente, que o adolescente representa uma ameaça iminente à 

sociedade. No caso comentado, o adolescente possui 16 anos, é negro, 

trabalha como servente de pedreiro e mora numa favela de Florianópolis, 

o que, aos olhos do policial, só aumentaria a suspeita. Criminalizar para 

manter a ordem social, é isso que importa, é este o lema da Polícia.   

Nesta altura, a fim de evitar incompreensões, é preciso esclarecer 

que as críticas formuladas não se dirigem ao agente policial tomado 

individualmente, como se ele fosse mal-intencionado ou despreparado, 

cometendo um desvio de conduta no exercício de sua função. Ora, não é 

um problema de pessoa física e sim de pessoa jurídica, ou seja, é de 

natureza institucional. Isso vale não só para a seletividade discriminatória 

da abordagem policial, mas também para aqueles casos em que o agente 

“passa do ponto”, inclusive tirando a vida do “suspeito”. 

Nesse sentido, a menção ao trabalho de D’Elia Filho (2015) é mais 

do que pertinente. Ao analisar mais de trezentos autos de resistência, 

referentes a homicídios praticados por policiais em serviço no Rio de 

Janeiro, no período entre 2003 e 2009, o autor conclui pela existência de 

uma política pública, com razões de Estado, que enseja os altos índices de 

letalidade do sistema penal brasileiro. “As decisões proferidas pelo 

Ministério Público nos arquivamentos dos inquéritos, instaurados para 

apurar homicídios provenientes de autos de resistência, revelam uma 

política, na forma de razões de Estado, a incrementar a alta letalidade do 

sistema penal na cidade do Rio de Janeiro” (D’ELIA FILHO, 2015, p. 

204). 

Segundo o autor, essa política de extermínio de inimigos adquire 

forma jurídica na construção da tese da legítima defesa, que legitima as 

mortes ocasionadas a partir de ações policiais, através do discurso e da 
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decisão soberana do promotor de justiça criminal (titular da ação penal). 

A exclusão da ilicitude do crime de homicídio se dá não pela apuração 

efetiva dos fatos, mas pela condição da vítima, pelo local do suposto 

confronto e pela apreensão de armas e drogas. Assim, a desqualificação 

ou criminalização da vítima, construída como inimigo/traficante de 

drogas, serve para justificar a sua morte, mesmo quando atingida por 

diversos disparos de armas de fogo, na nuca ou nas costas. Invertendo-se 

a investigação, é o morto quem passa a ser suspeito, com a juntada de seus 

antecedentes criminais e com o inventário moral sobre sua vida pregressa, 

tal como se fosse um “morto-vivo” (D’ELIA FILHO, 2015).  

Nesse estado de guerra não declarada, que tem na favela seu 

principal cenário, é forçoso reconhecer que o “sistema penal subterrâneo” 

referido por Lola de Castro (2005) somente funciona com a cumplicidade 

e o aval do sistema penal oficial, como indicam os pedidos de 

arquivamento dos autos de resistência, quase todos aceitos de pronto pelo 

juízo criminal. Não se está falando, pois, de uma falha profissional, de um 

desvio de conduta ou pura e simplesmente de um crime policial, cuja única 

saída seria a punição individual, seja na esfera administrativa ou pela lei 

penal. Nessa política de Estado de extermínio, os policiais são, ao mesmo 

tempo, algozes e vítimas da lógica irracional e genocida do sistema penal 

brasileiro, entrando para as mesmas estatísticas de mortes ocasionadas a 

partir de suas próprias ações43.  

A violência policial não é um erro de procedimento 

de alguns policiais despreparados. É uma política 

de Estado no Brasil, que recebe o apoio e o 

incentivo de parcela da sociedade. Punir policiais 

que são identificados no abuso do uso da força, 

inclusive a letal, não irá resolver o problema. Muito 

                                                 
43 Um caso ilustrativo vem de um processo pesquisado: quando um adolescente e 

um adulto atiraram contra a base da Polícia Militar, os policiais iniciaram 

perseguição em via pública que acabou num acidente, deixando duas pessoas 

gravemente feridas. Ouvido pelo Ministério Público, o adolescente apreendido 

disse “que não viu os policiais, só quando começaram a atirar, momento em que 

acelerou mais e bateu o carro” (L. M. S. R., 16 anos). Ao deixar de lado a busca 

por culpados e inocentes, muitas perguntas vêm à tona: se os policiais tivessem 

abdicado de perseguir os “suspeitos”, se não tivessem atirado contra o carro em 

fuga, será que haveria duas vítimas completamente alheias ao conflito? E quando 

os “suspeitos” revidaram, não poderiam ter atingido os próprios policiais, quiçá 

gerando a morte de algum deles? Combater a violência com mais violência, este 

é o caminho? Nessa guerra insana, daqueles que participam direta ou 

indiretamente dela, ninguém há de sair vitorioso.   
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pelo contrário, punir os policiais é a forma que o 

Estado tem de não se comprometer com a sua 

própria política [...] (D’ELIA FILHO, 2015, p. 5). 

A despeito de tudo isso, na sociedade brasileira contemporânea 

ainda prevalece o discurso punitivo que clama por mais policiamento 

ostensivo, de preferência com o apoio das Forças Armadas, ou então pelo 

armamento dos “cidadãos de bem”, o que enche a indústria bélica de 

esperança. Aqueles que se arriscam a defender medidas até mesmo 

reformistas – como, por exemplo, a desmilitarização urgente e imediata 

da Polícia – são publicamente execrados e atacados pelo conservadorismo 

reinante no país, apelidados ironicamente de “defensores de bandidos”, 

como se os direitos humanos representassem um mal para a sociedade 

(direitos dos outros, claro, pois ninguém abdicaria dos seus próprios 

direitos).  

Enfim, a Polícia (e não o policial individualmente) cumpre um 

papel fundamental no processo de criminalização do adolescente pobre, 

negro e morador da periferia, principalmente ao construí-lo como “menor 

suspeito”, que precisa ser vigiado, de perto e o tempo todo, devido à sua 

potencial periculosidade. É assim, enquanto “menor suspeito”, que ele 

será perseguido pela ação policial, muito mais do que qualquer outro 

adolescente, até que seja flagrado e apreendido, quando então será 

entregue nas mãos dos operadores judiciais.  

4.2 A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E O “MENOR CONFESSO” 

Ouvido informalmente em relação aos fatos 

contidos nos autos, disse o seguinte: que o 

declarante, na companhia do adolescente E. 

praticaram um roubo no estabelecimento comercial 

Bigolin na tarde de hoje; que os fatos ocorreram 

próximo às 14:00 horas; que E. foi até a casa do 

declarante, local de onde saíram para praticar o 

assalto; que a arma apreendida era de propriedade 

do declarante e de E.; que decidiram ir até o 

mercado e anunciaram o assalto; que foi E. quem 

utilizava a arma de fogo no momento do assalto; 

que anunciaram o assalto e limparam os três caixas 

que havia no local; que procuravam pelas notas de 

R$ 100,00, porém não havia; que então levaram 

somente os “miúdos”; que havia duas funcionárias 

no local e mais clientes, os quais foram obrigados a 

se ajoelhar; que subtraíram também um aparelho de 
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celular da primeira caixa do estabelecimento; que 

foi pego em duas oportunidades por tráfico de 

drogas; que foi apreendido na data de ontem por 

tráfico de drogas e com uma chave mixa (L. H. F., 

15 anos). 

Às perguntas formuladas, passou a responder: que 

o depoente confessa a prática do ato infracional 

narrado na representação; que o depoente teve a 

ideia do assalto junto com J.; que chegaram no local 

do assalto com o Celta dirigido por E., que também 

sabia do assalto e ficou esperando no carro, em uma 

rua próxima da residência; que o depoente e J. 

entraram na casa e renderam os ocupantes; que J. 

estava armado com um revólver calibre 38, 

enquanto que o depoente estava sem arma; que 

quando entraram J. mandou todos ficarem de 

joelhos e pediu que o depoente fosse ao andar 

superior da residência para ver se não tinha mais 

ninguém em casa; que o depoente foi e quando 

voltou o dono da residência, que era grande e bem 

forte, segundo o depoente, “pulou” em J., entrando 

os dois em luta corporal; que o depoente tentou tirar 

o dono da casa de cima de J., mas não conseguiu, 

quando então foi apanhado pela dona da casa e 

outras pessoas, sendo levado para o lado de fora; 

que o depoente escutou um tiro dentro da casa e 

logo J. apareceu baleado; que, em seguida, J. e E. 

fugiram, enquanto que o depoente ficou no local, 

detido que foi pelos ocupantes da residência; que o 

depoente foi levado pela polícia ao hospital, porque 

tinha ferimentos no rosto, quando então encontrou 

J. já detido pela polícia; que soube que E. foi preso 

alguns dias depois dos fatos; que o depoente afirma 

que não chegaram a amarrar nenhuma das vítimas; 

que o depoente entrou na casa com um casaco e 

usando o capuz do mesmo casaco, enquanto que J. 

tinha uma máscara que cobria o rosto, do tipo 

“ninja”; que o depoente não estava drogado; que já 

usou maconha, mas parou de usar há mais ou menos 

dois meses; que estava matriculado no sétimo ano, 

mas não frequentava a escola; que nunca trabalhou; 

que já teve passagem pela polícia por porte ilegal 

de arma. Dada a palavra ao Promotor de Justiça, 

passou a responder: que não chegaram a separar 

nenhum objeto para o furto, pois não deu tempo. 
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Dada a palavra ao Defensor: que o depoente foi 

agredido com socos pelo dono da casa, quando já 

estava seguro e detido por outras pessoas que 

estavam no local (M. M., 14 anos). 

A viagem da criminalização juvenil segue em frente, de modo 

irrefreável, para aportar no Judiciário, este espaço fechado, burocrático e 

ritualizado que coloca o adolescente pobre, negro e morador da periferia 

diante de um poder soberano, que julgará seu passado e determinará seu 

futuro. Aqui, a “matéria-prima” juvenil, já elaborada pela Polícia, 

encontra os outros meios e fatores de produção, bem como uma força de 

trabalho especializada, entrando na esteira da maquinaria jurídico-penal. 

Na leitura dos autos de apuração, chama a atenção a quantidade de 

adolescentes representados que confessam suas condutas, sendo que, dos 

25 adolescentes envolvidos nos processos pesquisados, 20 deles são 

“menores confessos”, o que equivale a um percentual de 80%. Alguns o 

fazem ainda na fase policial e outros quebram o silêncio na oitiva informal 

com o Ministério Público, mas todos ratificam a confissão na audiência 

de apresentação44. Como exemplificam os depoimentos reproduzidos 

acima, mais do que assumir a autoria, eles dão detalhes de como 

procederam e ainda revelam outras condutas praticadas no passado, além 

de responder perguntas sobre sua vida pessoal e familiar.    

Quem lê ou assiste aos depoimentos dos adolescentes 

representados fica automaticamente pensando nos motivos pelos quais 

eles confessam o ato praticado, podendo conjecturar sobre sua 

imaturidade ou, inversamente, sobre a esperança de ter uma medida 

socioeducativa mais branda (inocência ou esperteza). Entretanto, em lugar 

dessa etiologia da confissão, que tal se perguntar sobre como ela é obtida, 

sob que condições, por quais instrumentos, etc.? Para além da instrução 

                                                 
44 Em caso de flagrante de ato infracional, a autoridade policial pode liberar o 

adolescente e entregá-lo aos pais ou responsável, sob o compromisso de sua 

apresentação ao Ministério Público no mesmo dia ou no primeiro dia útil 

imediato; se entender pela não liberação do adolescente, diante da gravidade da 

conduta, a autoridade policial deve encaminhá-lo imediatamente ao Ministério 

Público. Apresentado o adolescente, o representante do Ministério Público 

procede informalmente à sua oitiva, podendo promover o arquivamento dos autos, 

conceder a remissão ou oferecer representação para aplicação de medida 

socioeducativa. Em sendo oferecida a representação, a autoridade judiciária 

designa audiência de apresentação do adolescente, notificando seus pais ou 

responsável e requisitando sua apresentação se ele estiver internado (artigo 171 e 

seguintes do ECA).  
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probatória, que tal procurar descobrir o significado mais profundo da 

confissão nessa etapa judicial do processo de criminalização juvenil?  

No capítulo anterior (cf. seção 3.2), falou-se a respeito das matrizes 

ibéricas do sistema penal brasileiro, com base no trabalho de Nilo Batista 

(2002). Uma dessas matrizes, recorde-se, é exatamente a do reinado da 

confissão, a qual constitui uma das heranças do direito penitencial 

canônico que, pelo visto, ainda subsiste em pleno século XXI, 

influenciando as mentalidades e práticas penais modernas. Em seu livro, 

o autor mostra como a confissão foi se tornando a “rainha das provas”, 

adquirindo centralidade sobretudo na inquisição medieval, cuja estratégia 

do confessor/inquisidor variava entre a piedade e a atemorização. A partir 

daí se estabeleceu uma relação simbiótica entre crime e pecado, de um 

lado, e pena e penitência, de outro lado, ligados pelo instrumento subjetivo 

da confissão e por algo mais, que seria o consequente arrependimento.  

A confissão foi o grande veículo cultural que 

difundiu por todo o ocidente cristão a equação 

penal, tal como formulada pelo pensamento 

jurídico-canônico, impregnada até os ossos pela 

ideia de intervenção moral. De ouvido em ouvido, 

a sottovoce, a alma ocidental aprendia uma 

correlação mística: a penitência (pena) é 

consequência inexorável do pecado (delito) que 

cumprida pelo confitente (réu) contrito o redime 

perante Deus (a ordem jurídica). A própria 

confissão viria a reinar como prova central e 

decisiva de uma nova dramatização reconstrutiva 

do crime, conduzida precisamente por quem 

dispunha do poder de absolver – ou de condenar – 

e cuja curiosidade investigatória apenas se saciava 

com a voz do suspeito. Podemos falar 

perfeitamente de uma matriz do reinado da 

confissão (BATISTA, Nilo, 2002, p. 204, grifo do 

autor). 

Do ponto de vista jurídico, entretanto, a confissão, por si só, não é 

suficiente para fundamentar um decreto condenatório, como argumenta a 

defesa de um dos adolescentes: “A confissão do representado, porém, não 

tem o condão de, sozinha, provar a sua autoria, haja vista a superação do 

entendimento segundo o qual esta era a rainha das provas [...]” (Advogado 

da Infância e da Juventude, Comarca da Capital). Mas a confissão nunca 

está sozinha, sendo corroborada pela palavra da vítima e, principalmente, 

pelo testemunho policial, assim adquirindo respaldo em outros elementos 



159 

probatórios. Na sentença do processo citado se lê o seguinte: “No tocante 

à autoria, a mesma restou evidenciada, tendo em vista a recorrente 

confissão do adolescente nos autos, e parcialmente comprovada com o 

depoimento prestado pelo policial militar R. P. M., que efetuou a 

apreensão” (Juíza de Direito). A voz do adolescente, quando admite a 

conduta praticada e confirma a suspeita, sempre encontra eco na fala 

policial. A confissão pode até ter sido deposta do seu reinado, mas jamais 

perdeu a majestade.  

De qualquer modo, indo além das controvérsias jurídicas, deve-se 

reconhecer a confissão como um instrumento processual poderoso, o qual 

permite, in casu, que o adolescente-réu revele muito mais do que o 

desenrolar dos fatos investigados, extraindo dele suas intenções, seus 

desejos, seus sentimentos. Por exemplo: “[...] que o depoente alega que 

precisava de dinheiro, porque veio de Balneário Camboriú e não tinha 

lugar para ficar; que veio para Joinville para ‘mudar de vida’; [...] que o 

depoente alega que, em razão do seu histórico, praticamente foi 

abandonado pelos pais” (J. R. F. S., 17 anos). Assim ouvido em Juízo, o 

adolescente-réu se torna um “novo sujeito culpável”, como diz Nilo 

Batista (2002, p. 164), “que deve internalizar sua culpa e confessá-la com 

sua própria boca”, desejando, ele mesmo, sua pena e aceitando-a como 

justa e necessária, como se fosse um “remédio para a alma”. 

Insista-se, pois, nessa simbiose entre crime/pecado e 

pena/penitência, possivelmente ativada pela confissão judicial. No curso 

sobre a sociedade punitiva, Foucault (2015a) lembra da origem histórica 

do termo “penitenciária”, surgido para designar uma instituição penal: a 

prisão da Filadélfia, organizada pelos quakers no final do século XVIII. 

Havia dois princípios distintos: o princípio jurídico de que a pena decorre 

de uma infração e o princípio moral de que a penitência decorre de uma 

culpa. Como era possível falar de penitência (jejum, sacrifícios, orações, 

etc.) numa época em que só poderia haver crime quando a sociedade era 

lesada? Ao contrário dos reformadores, que definiam o crime como um 

ato contra a lei, para os quakers se tratava de um mal percebido 

moralmente e, para extirpá-lo, o remédio era a prisão celular, com seu 

total isolamento do mundo exterior. A prisão como lugar de solidão, de 

reflexão, de arrependimento, de reencontro com Deus; em suma, a prisão 

como um lugar investido pela religião. Tem-se, então, pela primeira vez, 

a cristianização do sistema de justiça criminal, com a pena se convertendo 

em penitência. 
Não foi em virtude de uma penetração ideológica 

que a consciência cristã irrompeu no sistema penal. 

Foi por baixo, no último estágio do processo penal: 
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prisão, punição. Foi pela invasão do penal e do 

jurídico inteiro pelo penitenciário que a consciência 

cristã penetrou. A confusão, nunca feita, mas 

sempre a ponto de ser feita, entre crime e pecado, 

teve seu espaço de possibilidade na prisão. Assim 

ocorreu a culpabilização do crime, cujos efeitos se 

fazem sentir em outros campos: psiquiatria, 

criminologia (FOUCAULT, 2015a, p. 84).   

Portanto, essa moral cristã, que se enxertou no sistema penal 

através da prisão, foi se infiltrando também nas práticas judiciárias, 

ganhando destaque no episódio secular da confissão. Neste sentido, a 

confissão do adolescente-réu não é somente o reconhecimento formal do 

ato praticado, pois vem acompanhada da revelação de seu passado, de seus 

vícios, dos maus hábitos, das escolhas erradas, enfim, dos seus “pecados”. 

Exemplificando: “que já teve passagem pela polícia por porte ilegal de 

arma” (F. S. B., 17 anos); “que usa cocaína e maconha há mais ou menos 

dois anos” (L. F., 15 anos); “que tem tatuagem no braço, duas ‘caveiras 

mexicanas’, não sabe o que significa” (L. M. S. R., 16 anos); “que não 

estuda, parou faz uns 2 anos” (R. C. J., 17 anos). Deste modo, a confissão 

aparece como o primeiro passo no caminho de uma possível e futura 

“salvação da alma”, que deverá ser tentada preferencialmente na prisão 

juvenil ou internação, local de cumprimento da “penitência 

socioeducativa”. Aquela “moralização do sistema penal” indicada por 

Foucault (2015a), cujo objeto eram as lower classes, aplica-se plenamente 

ao adolescente criminalizado; para ele, mais do que puni-lo, é preciso lhe 

inculcar uma conduta moral baseada no arrependimento.   

Com efeito, o confessionário judicial tem a capacidade de invadir 

e espreitar a intimidade existencial do adolescente-réu, sondando sua vida 

laboral, sua frequência escolar, suas relações de amizade, seu 

envolvimento com as drogas, seus conflitos familiares. A título de 

exemplo, veja-se o seguinte relato:  

[...] que o representado está há dois meses fora de 

casa; que o representado estava morando com um 

amigo da Paraíba; que o representado desconhece o 

nome deste amigo, mas esse é conhecido como 

“Pinto”; que o representado havia alugado esta casa 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); que o 

representado não estava trabalhando; que o 

dinheiro do aluguel vinha do tráfico; que o 

adolescente estava trabalhando no tráfico; que o 

adolescente estava trabalhando “para um cara lá” 

(sic) do tráfico; que o representado estava neste 
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trabalho desde o período em que saiu de casa; que 

o representado é usuário de maconha há um ou dois 

anos; que o adolescente saiu de casa porque quis; 

que o adolescente não tem problema com seus pais 

nem passava por dificuldades de alimentação; que 

o fato do representado estar internado não está bom; 

que o representado tem irmãos, uma irmã mais nova 

e os outros são mais velhos; que o adolescente 

também não estava estudando; que parou de estudar 

este ano, pois ano passado reprovou [...] (W. L. G. 

J., 16 anos).   

É certo que, do ponto de vista do juiz, tais informações seriam 

necessárias para a escolha da medida socioeducativa mais adequada ao 

caso concreto, de acordo com a condição pessoal do adolescente, 

conforme prevê a legislação especial (ECA, artigo 112, § 1º). Todavia, 

nos autos de apuração de ato infracional analisados, isso não influenciou 

em nada na definição da medida, a não ser para confirmar a internação já 

determinada provisoriamente. Como ilustra esta sentença condenatória: 

“O contexto de vida atual do adolescente, narrado por ele em audiência, 

só confirma a necessidade da aplicação da medida de internação, vez que 

informou que não trabalha e não estuda. Além disso, apontou ser usuário 

de drogas desde os 13 anos” (Juíza de Direito). Paradoxalmente, a 

confissão viabiliza ou justifica o uso da medida extrema, ao invés de evitá-

la. 

O mais curioso é que, no processo-crime do adulto, a confissão 

espontânea do réu configura circunstância atenuante da pena, o que está 

previsto no Código Penal (artigo 65, inciso III, alínea d). Mas, no caso do 

adolescente, a julgar pelos processos pesquisados, a confissão não leva a 

um abrandamento da medida socioeducativa imposta, servindo tão 

somente como um meio de prova da autoria. Mesmo quando a defesa faz 

analogia e pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão 

espontânea45, isso é ignorado ou descartado pelo juiz, que considera 

                                                 
45 “O adolescente confessou a autoria do ato infracional em juízo, o que, aliás, 

deve ser ponderado para atenuar a medida aplicada ao adolescente, nos termos do 

artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. [...] Evidente que tal dispositivo 

deve ser aplicado ao processo socioeducativo, tendo em vista que, ‘nunca o menor 

infrator poderá ficar sujeito à consequência mais gravosa do que a que sofreria 

um imputável que praticasse a mesma conduta’ (STJ – HC Nº 117.611/SP – Min.: 

Laurita Vaz), devendo ser aplicado àquele todo e qualquer dispositivo legal que 

beneficia o adulto, tendo em vista a doutrina da proteção integral dos direitos de 

crianças e adolescentes” (Defensora Pública). 
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inaplicável no direito da criança e do adolescente, dando importância 

apenas ao conteúdo do que foi confessado e não à atitude ou gesto de 

confessar. Confessando a conduta praticada ou não, produzindo provas 

contra si ou não, demonstrando arrependimento ou não, fato é que, 

independentemente disso, o que importa são os antecedentes infracionais 

do adolescente, que atestam sua periculosidade e justificam a escolha pela 

medida mais gravosa (este é o tema da próxima seção). 

Outro aspecto que chama a atenção é o evidente protagonismo do 

juiz na audiência de apresentação do adolescente. Na maioria dos 

processos de apuração, quase todas as perguntas feitas ao adolescente 

representado partem dele, passando-se a palavra à defesa e ao Ministério 

Público somente no final da entrevista. Não são raras as audiências nas 

quais o promotor de justiça, que é o responsável pela 

representação/acusação, faz apenas uma ou duas perguntas ou até 

nenhuma, dizendo-se satisfeito com as respostas obtidas. Aspecto 

intrigante que, inevitavelmente, leva a pensar em outra das matrizes 

ibéricas do sistema penal brasileiro encontradas por Nilo Batista (2002), 

qual seja, a da inquisitorialidade, que é aquela que permite ao juiz assumir 

funções investigativas em nome da garantia da ordem jurídica (cf. capítulo 

3, seção 3.2). 

Segundo este autor, o processo penal canônico admitia a 

convivência de três procedimentos distintos, por meio de acusação, de 

denunciação e de inquisição. O procedimento acusatório era iniciado com 

a redução a termo da acusação feita pelo ofendido, a quem cabia prová-la, 

sob pena de incorrer nas mesmas punições do acusado. No procedimento 

denunciatório, o fato era levado ao conhecimento do juiz por um delator 

ou denunciante, que não tinha o ônus de demonstrá-lo nem corria o risco 

da frustração, cabendo ao juiz conduzir a investigação. O procedimento 

inquisitório, por sua vez, iniciava com a simples notícia do fato chegando 

aos ouvidos do juiz, através da fama e do clamor público, distinguindo-se 

a inquisitio generalis e a inquisitio specialis, a primeira investigando 

rumores ou suspeitas e a segunda apurando atos efetivamente cometidos. 

“No procedimento inquisitório, a figura do acusador está fundida com a 

do juiz, e o resultado é uma grande tolerância deste juiz-acusador para 

com as formas procedimentais exploradas pelo acusador-juiz” 

(BATISTA, Nilo, 2002, p. 234). 

Saber o quanto de inquisição ainda persiste nas práticas judiciárias 

atuais é algo que vai muito além deste estudo. O que se quer destacar, a 

propósito da confissão, é esse curioso protagonismo do juiz na oitiva do 

adolescente representado, que muitas vezes o faz confundir com a figura 

do promotor de justiça. A rigor, não é preciso muito esforço por parte do 
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juiz para que o adolescente confesse a conduta praticada, revele o modus 

operandi, apresente seus antecedentes, fale de sua vida pessoal, etc. O 

cenário da sala de audiência, com a disposição das cadeiras, os lugares 

marcados, a câmera e os microfones, a maneira de se vestir, o olhar 

desconfiado, o modo de falar, a linguagem jurídica, o tom de voz, tudo 

isso cria um ambiente tenso e atemorizante para o adolescente 

representado, propício para que ele atenda às expectativas e diga 

exatamente o que se quer ouvir dele. O direito de permanecer em silêncio 

(artigo 5º, inciso LXIII, da CF88) lhe é assegurado formalmente, 

constando ritualisticamente no início de todas as atas e gravações, porém, 

para exercê-lo, o adolescente precisa enfrentar a insistência do juiz-

acusador. Pois, como sempre lhe é lembrado, trata-se da oportunidade 

única que ele tem de esclarecer os fatos e se defender (ou de se incriminar, 

o que é mais frequente).    

Adentre-se, então, numa sala de audiência para assistir ao diálogo 

entre o Juiz de Direito e o adolescente L. M. S. R. (16 anos): 

Juiz: Boa tarde. É L. né? Tem uma representação 

aqui contra você. Tens quantos anos? 16? 

Adolescente: Vou fazer 17 agora dia 15. 

Juiz: L., são dois fatos aqui [o juiz faz a leitura dos 

termos da representação oferecida pelo Ministério 

Público]. Então o senhor está sendo [inaudível] por 

receptação, tentativa de homicídio, disparos de 

arma de fogo, são quatro tentativas de homicídio, 

disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de 

fogo, mais uma tentativa de homicídio, mais duas 

na verdade, outro disparo de arma de fogo, outra 

tentativa de homicídio, são oito tentativas de 

homicídio. Tá [sic] certo? Coisa que se fosse adulto 

dava mais de cem anos de cadeia. Tem direito de 

ficar calado, se não quiser comentar nada não 

precisa, minha pergunta é se isso aqui é verdade ou 

não? 

Adolescente: [balança a cabeça negativamente]. 

Juiz: Não é verdade? Nada disso é verdade? Onde é 

que tu tava [sic] nesse dia? 

Adolescente: Não, isso aí é verdade. 

Juiz: É verdade? Tu que dirigia o carro?  

Adolescente: [balança a cabeça positivamente].  

Juiz: Não tem carteira de motorista né! Nem pode. 

E esse W. quem é?  

Adolescente: [balança a cabeça negativamente]. 

Juiz: Não conhece? Deste carona no dia pra ele? 
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Adolescente: [balança a cabeça positivamente]. 

Juiz: A história é como eu to [sic] te contando 

então? Deste carona, daí resolveu dar tiro... 

Adolescente: Eu vou ficar calado. Vou ficar calado. 

Juiz: Vai ficar calado então? Tá [sic] certo. Ah, as 

mulheres tu atropelou mesmo? De carro? 

Adolescente: Eu bati o carro né, perdi o controle do 

carro.  

Juiz: Sim, aí acabou atropelando as duas mulheres. 

Adolescente: Bati [inaudível], nem vi como é que 

foi. 

Juiz: E depois fugiu? 

Adolescente: [balança a cabeça positivamente]. 

Juiz: Fugiu a pé, foi pro [sic] mato né? 

Adolescente: [balança a cabeça positivamente]. 

Juiz: Aí foste encontrado no mato? 

Adolescente: [balança a cabeça positivamente]. 

Juiz: E o W. foi encontrado? 

Adolescente: Não sei.  

Juiz: Não sabe dele? E a arma de fogo de quem era? 

Adolescente: Era minha. 

Juiz: Era tua? Mas quem atirou foi ele ou foi tu? 

Adolescente: Foi ele. 

Juiz: Chegou a dar algum tiro? 

Adolescente: [balança a cabeça negativamente]. 

Juiz: O carro de quem que era? 

Adolescente: Era roubado. 

Juiz: Era roubado? Mas tu tava [sic] dirigindo? 

Adolescente: [balança a cabeça positivamente]. 

Juiz: Aí, como é que aconteceu? Ele te deu o carro 

para dirigir ou tu que encontrou ele? Ou saíram 

juntos? 

Adolescente: Saímo junto [sic]. 

Juiz: Saíram juntos? Combinaram, vamos sair e 

vamos dar tiro... E a intenção era matar algum 

policial? 

Adolescente: [balança a cabeça negativamente].  

Juiz: Era promover atentado mesmo, desses que 

passam na tv aí? 

Adolescente: [balança a cabeça positivamente]. 

Juiz: Foi ordenado por alguém? Vocês não 

participam do PGC? 

Adolescente: [balança a cabeça negativamente]. 

Juiz: Nem o W.? 

Adolescente: [balança a cabeça negativamente]. 
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Juiz: Mas qual foi a ideia assim? 

Adolescente: Sim, foi coisa de momento. 

Juiz: Mas vocês têm alguma coisa contra a polícia? 

Adolescente: [balança a cabeça negativamente]. 

Juiz: Tens mais ato infracional ou essa é tua 

primeira vez? 

Adolescente: Tenho um 157. 

Juiz: 157, só um? 

Adolescente: [balança a cabeça positivamente]. 

Juiz: O carro tu disse que não sabe quem é o dono. 

Mas o carro tava [sic] com quem? O carro era de 

quem? Era teu ou era do W.? 

Adolescente: Eu não sei de quem que era o carro. 

Juiz: Teu não era? 

Adolescente: [balança a cabeça negativamente]. 

Juiz: O W. te apresentou o carro e falou: dirige aí 

enquanto eu atiro? 

Adolescente: Não. 

Juiz: Como é que chegou até o carro? Como é que 

chegou até o carro? Tá [sic] surdo? Pra tu dirigir o 

carro teve que abrir ele, tem que ter uma chave, ou 

sei lá, fez ligação direta. Onde é que tava [sic] o 

carro na hora que tu entrou nele pra dar a partida? 

Adolescente: Tava [sic] lá embaixo do Morro. 

Juiz: Tava [sic] com a chave na ignição? 

Adolescente: [balança a cabeça positivamente]. 

Juiz: Mas tu sabia que tava [sic] com a chave lá? 

Adolescente: Nois passamo pela frente do carro, 

nois vimo o carro ali, nois vimo que tava com a 

chave e nois entramo [sic]. 

Juiz: Então, é isso que eu quero saber. Vocês tavam 

[sic] juntos, depois do almoço ali deve ser, foi seis 

da tarde né? E aí tavam [sic] armados, aí 

combinaram: vamos dar uns tiros aí na polícia? É 

isso? Foi assim que aconteceu? Tens que me falar, 

senão vou tá [sic] colocando coisas na tua boca, 

vou tá [sic] inventando a história por ti. É essa a 

história? 

Adolescente: [balança a cabeça positivamente]. 

Juiz: Então tá [sic] bom. Tem certeza que tu não 

participa de nenhum grupo? 

Adolescente: [balança a cabeça negativamente]. 

Juiz: Nem o W. mesmo? 

Adolescente: [balança a cabeça negativamente]. 

Juiz: E o teu irmão? Como que é o nome dele? 
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Adolescente: G. 

Juiz: Ele não participa de nada? 

Adolescente: Não. 

Juiz: Ele foi preso essa semana aqui né. 

Adolescente: Fiquei sabendo. 

Juiz: Ele foi solto porque o ato infracional que ele 

praticou é meio antigo, mas ele tem uma foto com 

o pessoal lá do Morro, com fuzil. Tu não é 

conhecido desse povo aí também? Não participa 

desse grupo? 

Adolescente: [balança a cabeça negativamente]. 

Juiz: [passa a palavra ao promotor de justiça]. 

Um juiz-promotor ou um promotor-juiz? Vendo e revendo a 

gravação da audiência, fica sempre a impressão de que os papéis estão 

confusos, não sendo possível discernir claramente quem está acusando e 

quem irá julgar. O diálogo mostra que muitas perguntas são tendenciosas 

e induzem as respostas, numa busca renitente e incessante de confirmação 

das suspeitas. Sentindo-se pressionado, muitas vezes o adolescente-réu só 

balança a cabeça e, quando nega algum fato, precisa fazê-lo de novo ou 

então voltar atrás e desdizer. Na verdade, como a história já é conhecida 

pela versão acusatória contida na representação ministerial, resta para ele 

o direito de confirmá-la, de preferência trazendo aos autos mais detalhes, 

não apenas sobre a conduta praticada, mas também sobre seus vínculos e 

relações com o “mundo do crime”. Para quem pretendia ficar calado, até 

que o adolescente-réu falou bastante – não é mesmo?  

Ao questionar qual o papel do juiz na condução do processo 

infracional, Rosa (2005) observa que, no sistema inquisitório, o juiz 

congrega poderes de iniciativa e de produção de provas, enquanto que, no 

sistema acusatório, a produção probatória é de responsabilidade das partes 

(acusação e defesa). Quando o juiz assume uma posição inquisitorial num 

procedimento que deveria ser acusatório, tem-se o retorno do “Juiz de 

Menores”, aquele que tudo pode porque, em última instância, mesmo 

aplicando uma medida punitiva, estaria fazendo algo supostamente 

benéfico e necessário para o próprio adolescente. “Na seara da Infância e 

Juventude, diante da posição herdada do Código de Menores, [o juiz] pode 

agir como o que sabe o que é melhor para o adolescente, o responsável 

pela conduta e ‘conserto’ do adolescente, agravando o quadro paranóico 

[...]” (ROSA, 2005, p. 168). 

Isso faz lembrar a história que deu origem ao Juízo de Menores no 

Brasil, no início do século XX, conforme retratada por Irene Rizzini 

(2011). A autora ressalta o discurso de notáveis juristas da época, 
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preocupados com o problema da “infância moralmente abandonada e 

delinquente” e defensores da criação de uma nova justiça, moderna e 

especializada. Nesse discurso, o antigo juiz penal deveria dar lugar a um 

novo juiz, que deveria estar disposto a compreender as causas da 

delinquência juvenil, atentando para o meio social e familiar, numa 

dimensão tutelar e não meramente punitiva46. Curiosamente, naquele 

período também havia uma campanha de alarme social, enfatizando um 

suposto aumento da “criminalidade infantil”, que colocava em risco o 

futuro da nação. Essa herança menorista pode perfeitamente influenciar a 

atuação do Juiz da Infância e da Juventude em tempos de tolerância zero, 

investindo-o de poderes extrajurídicos, senão para “proteger” o 

adolescente, pelo menos para defesa da sociedade ameaçada.  

O caso narrado acima se refere ao atentado contra uma base da 

Polícia Militar, seguido de perseguição policial, tiroteio e acidente, o qual 

teve grande repercussão na imprensa estadual. Daí talvez o ímpeto do juiz 

em extrair a verdade do adolescente-réu, estando possivelmente 

influenciado pela opinião pública, no sentido de dar uma resposta estatal 

mais rigorosa. Nos demais processos pesquisados, a condução 

investigativa da audiência de apresentação é mais sutil e indireta, porém 

com o mesmo espírito desconfiado ou com aquela “postura paranóica” 

indicada por Rosa (2005). É comum a realização de perguntas sem relação 

com o ato praticado, como, por exemplo, com quem o adolescente mora, 

de onde sai o dinheiro para pagar o aluguel ou há quanto tempo é usuário 

de drogas, sem que isso interfira na escolha da medida socioeducativa em 

favor do adolescente. Conscientemente ou não, com ou sem intenção, de 

forma explícita ou implícita, pelo menos na audiência de apresentação, o 

juiz tende a assumir o papel de inquisidor, no melhor estilo menorista. E 

como observa Nilo Batista (2002, p. 262): “O grande momento do 

inquisidor, claro está, é o momento em que interroga o suspeito”. 

Muito embora possam existir abusos no exercício de poder por 

parte de determinado magistrado, registre-se que não se trata de um desvio 

de conduta, de natureza puramente individual, cuja saída seria a 

                                                 
46 “A Justiça de Menores no Brasil foi fundamentada no debate internacional do 

final do século XIX, tendo a América Latina como uma espécie de laboratório das 

ideias que circulavam na Europa e na América do Norte. Concebida com um 

escopo de abrangência bastante amplo, seu alvo era a infância pobre que não era 

contida por uma família considerada habilitada a educar seus filhos, de acordo 

com os padrões de moralidade vigentes. Os filhos dos pobres que se encaixavam 

nesta definição, portanto passíveis de intervenção judiciária, passaram a ser 

identificados como ‘menores’” (RIZZINI, Irene, 2011, p. 129-130). 
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fiscalização e a punição administrativas. Mesmo sem agir de forma 

inquisitorial, simplesmente ao fazer o seu trabalho e cumprir o seu dever 

profissional, o juiz acaba se constituindo em peça fundamental na 

engrenagem da criminalização juvenil, quer ele tenha consciência disso 

ou não. E o mesmo vale para o promotor de justiça e, em menor grau, para 

o defensor (público ou privado), contando-se ainda os diversos técnicos 

que atuam no Juizado da Infância e da Juventude. Todos, a seu tempo e a 

seu modo, participam da colagem gradativa e cumulativa do rótulo de 

“menor infrator”.     

Em síntese, a confissão do adolescente criminalizado, este 

resultado previsível de uma audiência bem-sucedida, tem um significado 

que transcende a instrução probatória e vai além do próprio processo de 

apuração de ato infracional. O momento confessional não termina com a 

assinatura do depoimento prestado, tendo efeito subjetivo duradouro na 

vida do “menor confesso”. Através da confissão, ele internaliza não só a 

sua culpa, mas também o seu estigma, como quem diz para si mesmo: “eu 

sou um menor infrator”.  

4.3 OS ANTECEDENTES INFRACIONAIS E O “MENOR 

PERIGOSO” 

Não estamos aqui tratando de um simples 

adolescente indefeso, e sim, de um contumaz 

infringidor das normas penais, porquanto já 

respondeu por dois roubos, sendo-lhe aplicada a 

MSE [medida socioeducativa] de liberdade 

assistida, as quais não estão sendo cumpridas. [...] 

Diante do exposto, tendo restada evidenciada a 

traficância, requeiro a procedência da 

representação. Como consequência, deve ser-lhe 

aplicada a MSE de internação, como corolário das 

diversas passagens que o mesmo já possui em nossa 

Vara (Promotor de Justiça).  

Por outro lado, sabe-se que a internação provisória 

é medida extrema. Mas, no caso concreto, diante do 

modus operandi, a medida se faz necessária, uma 

vez que o adolescente agiu com emprego de 

violência, simulando estar armado, situação que 

demonstra a sua periculosidade (Juiz de Direito). 

Em quais circunstâncias se justifica a escolha pela medida mais 

gravosa? Por que determinado adolescente merece ser internado e outro 

pode cumprir uma medida em meio aberto? Qual é a lógica da punição 
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dos adolescentes criminalizados? Com o ECA ao alcance das mãos logo 

se responderia: a medida de internação só pode ser aplicada quando o ato 

for cometido mediante grave ameaça ou violência, por reiteração no 

cometimento de “infrações graves” ou por descumprimento injustificável 

de medida anterior (artigo 122). Poder-se-ia acrescentar que a medida 

privativa de liberdade está sujeita aos princípios da brevidade, da 

excepcionalidade e do respeito à condição de pessoa em desenvolvimento 

(artigo 121). Todos os questionamentos estariam assim respondidos?  

Veja-se esta interessante história colhida na pesquisa empírica. 

Dois adolescentes foram representados pela prática de ato considerado 

como crime de roubo, pois teriam assaltado um mercado, com o seguinte 

modus operandi: “No local, o representado G. ameaçou a vítima 

apontando uma faca em sua direção, enquanto que o representado A. se 

dirigiu ao caixa do mercado e dali subtraiu o dinheiro” (Promotora de 

Justiça). O Ministério Público pleiteou a internação provisória de apenas 

um dos adolescentes. Qual deles foi internado? Folheando-se o ECA, 

apostar-se-ia em G., já que era ele quem portava a faca e foi ele quem 

ameaçou a vítima. Resposta errada. Quem ficou internado 

provisoriamente foi A. É certo que a representante ministerial considerou 

outros fatores, como o descumprimento de outras medidas, mas o 

argumento central foi de que “[...] o adolescente A. P. R. responde a vários 

processos, figurando em todos eles como investigado pela prática de atos 

infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, furto, e no presente 

procedimento por roubo qualificado” (Promotora de Justiça). Na decisão 

que decretou a internação provisória, a magistrada fez questão de anotar 

que “[...] o adolescente A. responde a outros processos de apuração de ato 

infracional, ocorridos posteriormente ao delito aqui apurado, o que 

demonstra sua inserção na vida do crime” (Juíza de Direito). Esta breve 

história termina com a internação sentenciada para o adolescente A. e a 

aplicação da medida de semiliberdade para o adolescente G. Do segundo 

item da sentença, que trata da eleição da medida socioeducativa, extrai-se 

o seguinte: 

[...] 

Tendo o infrator praticado ato infracional definido 

como roubo, mediante coautoria e emprego de arma 

branca, mostra-se adequada a aplicação da medida 

socioeducativa de internação, pois visa mostrar ao 

jovem a censura sobre o seu comportamento, 

convidando-o a uma reflexão sobre os seus atos, 

para que aprenda a respeitar o direito dos seus 

semelhantes e tome consciência da gravidade do ato 
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infracional praticado. Além da reiteração da prática 

de atos infracionais, houve efetiva violência contra 

pessoa. Medida socioeducativa menos gravosa não 

se mostra adequada, considerando os efeitos delas 

em outros processos. A ameaça foi grave e ainda 

houve reiteração de outras infrações.  

Dessa forma, aplico ao representado A. P. R. a 

medida socioeducativa de internação, a qual deverá 

ser reavaliada no prazo de seis meses consoante 

artigo 121, § 2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

No que se refere ao representado G., verifico que 

ainda não lhe foram aplicadas quaisquer medidas 

socioeducativas, embora já tenha alguns processos 

de apuração de ato infracional instaurados contra si. 

Assim, considero que a medida de semiliberdade é 

a mais adequada, considerando o emprego de arma 

branca na conduta, o que constitui grave ameaça. 

Assim, aplico ao representado G. S. C. a medida 

socioeducativa de semiliberdade, a qual também 

deverá ser reavaliada no prazo de seis meses (Juiz 

de Direito). 

Tem-se, então, um fato absolutamente curioso: dois adolescentes 

teriam praticado um “assalto”, sendo que um deles foi internado e o outro 

não; um deles usou uma faca para ameaçar a vítima, mas não foi internado; 

o outro só recolheu o dinheiro do caixa do mercado, mas acabou 

internado. Consoante o Estatuto, a medida aplicada ao adolescente deve 

levar em conta sua capacidade para cumpri-la, bem como as 

circunstâncias e a gravidade da infração (ECA, artigo 112, §1º). No caso 

narrado, o que explica essa inversão? Seria descumprimento ou 

interpretação equivocada da lei especial? Ora, o que determina a escolha 

pela medida de internação não é tanto a gravidade da conduta praticada, 

tampouco o uso de violência, mas, acima de tudo, os antecedentes 

infracionais do adolescente representado, que indicam o quão perigoso ele 

é, comprovando seu grau de periculosidade. Em outras palavras, o que 

determina a internação não é tanto o fato presente e sim o histórico ou a 

vida pregressa do adolescente criminalizado. 

Os defensores da abordagem estatutária ficam perplexos. Com toda 

a razão, claro. E a perplexidade aumenta quando se descobre que, com 

raríssimas exceções, grande parte ou talvez a maioria dos antecedentes 

infracionais não deveriam ser considerados como tais, pois se referem a 

processos nos quais o Ministério Público ofereceu remissão cumulada 
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com medida socioeducativa em meio aberto, não havendo, portanto, 

sentença condenatória47. Muitos processos, aliás, ainda estavam 

tramitando, em fase de instrução ou de alegações finais. Isso constitui uma 

evidente afronta à Constituição Federal, que estabelece que ninguém deve 

ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória (artigo 5º, inciso LVII, da CF88). Em alguns casos, a defesa 

reclama: “Todavia, o representado P. tem apenas uma condenação 

transitada em julgado, sendo que a remissão anteriormente concedida não 

serve para configurar reiteração” (Defensora Pública). Reclamação 

ignorada na primeira instância: “In casu, considerando o grau de 

reprovabilidade da conduta de P. R. C., os antecedentes de ato infracional 

(fls. 42/43), a natureza grave do delito praticado [...], tenho que, dentre as 

medidas cabíveis, a internação é a mais adequada” (Juiz de Direito). 

Discurso em vão no segundo grau de jurisdição: “Explanadas tais 

circunstâncias, observo que a medida socioeducativa de internação é a 

mais adequada ao caso. A conduta do adolescente merece severa 

repressão, com o intuito de interromper a caminhada rumo à criminalidade 

[...]” (Desembargador Relator). No fundo, este adolescente foi internado 

não pela prática considerada como tráfico de drogas, mas porque não 

aproveitou o “benefício da remissão”, única razão pela qual as medidas 

anteriores não surtiram efeito. 

Presunção de inocência para uns, presunção de culpa para outros, 

assim funciona o sistema penal brasileiro, com seu garantismo tênue e de 

ocasião, que é capaz de passar por cima de direitos e garantias 

fundamentais. Por essas e outras que, como já afirmado (cf. capítulo 3, 

seção 3.2), o garantismo na América Latina assume importância especial, 

configurando-se como luta política em defesa dos direitos humanos e 

como trincheira de resistência frente à irracionalidade e à violência dos 

sistemas penais na periferia do capitalismo, como tanto enfatiza Zaffaroni 

(2001) com seu “realismo marginal”. 

De fato, com ou sem trânsito em julgado de sentença condenatória, 

os antecedentes infracionais gozam de absoluta centralidade no momento 

da definição da medida socioeducativa mais adequada ao caso concreto. 

Nos autos consultados, além do frequente desrespeito à presunção de 

                                                 
47 Antes de iniciado o processo de apuração de ato infracional, o Ministério 

Público pode conceder a remissão, atendendo às circunstâncias do fato, ao 

contexto social, à personalidade do adolescente e seu grau de participação. A 

remissão não implica a comprovação de responsabilidade nem gera antecedentes, 

podendo incluir, no entanto, a aplicação de qualquer medida em meio aberto 

(artigos 126 e 127 do ECA). 
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inocência, verifica-se que na folha corrida juvenil constam atos praticados 

sem violência ou ameaça, como, por exemplo, aqueles considerados como 

furto e tráfico de drogas. Não obstante, tais antecedentes são considerados 

para efeito de “reiteração no cometimento de infrações graves” (ECA, 

artigo 122, inciso II), o que revela a flagrante imprecisão da norma legal. 

Numa sentença analisada, após afirmar que o adolescente representado 

respondia a quatro processos de apuração, todos por tráfico de drogas e 

ainda em andamento, a magistrada asseverou: “No caso concreto, embora 

o ato não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, 

nota-se que o adolescente possui diversos processos por ato infracional 

neste juízo, caracterizando a reiteração na prática de infrações graves” 

(Juíza de Direito). Afinal, o que se entende por reiteração? Um, dois ou 

três atos considerados infracionais? Com sentença condenatória ou não? 

E o que é uma “infração grave”? É preciso que haja violência? A ameaça 

tem de ser real ou potencial? Qual a melhor jurisprudência? Com esta 

extensa margem para interpretações, não surpreende que apenas 

determinados adolescentes têm sido internados, não por acaso pobres, 

negros (ou não brancos) e moradores da periferia, como também se 

verificou na presente pesquisa (cf. apêndice B). 

Na seção precedente, a propósito da confissão, mencionou-se que 

o Juiz da Infância e da Juventude costuma fazer uma série de perguntas 

ao adolescente e seus pais ou responsável na audiência de apresentação, 

sobre trabalho, escola, família, uso de drogas, e assim por diante. Em tese, 

tais informações deveriam ser úteis na escolha da medida socioeducativa 

a ser aplicada ao adolescente, no momento de proferir a sentença. 

Todavia, observou-se que a situação socioeconômica e familiar do 

adolescente representado não serve para, conforme o caso, atenuar a 

medida socioeducativa, inclusive sendo utilizada para confirmar a 

internação na forma sentenciada. Aliás, em nenhum dos processos de 

apuração de ato infracional analisados o juiz determinou a realização de 

estudo técnico, apesar de previsto na lei especial48. Isso não por falta de 

requerimento: “requer, ainda, a realização de estudo social na residência 

do adolescente, a fim de que sejam verificadas as condições de seu núcleo 

                                                 
48 Na audiência de apresentação, comparecendo o adolescente e seus pais ou 

responsável, o juiz pode solicitar a opinião de profissional qualificado, integrante 

da equipe técnica do Juizado da Infância e da Juventude. Se o fato for grave, 

passível de medida de internação ou semiliberdade, após nomear defensor ao 

adolescente, o juiz designa audiência em continuação para oitiva das testemunhas, 

podendo determinar a realização de diligências e de estudo de caso (artigo 186, 

caput e §2º, do ECA). 
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familiar, assim como a realização de avaliação psicológica” (Defensora 

Pública). Mas porque é prescindível: “A juntada do laudo pela equipe 

interdisciplinar visa balizar a decisão do magistrado. No entanto, sua 

ausência nos autos não gera nulidade, haja vista se tratar de uma faculdade 

do juiz e não de uma obrigação” (Juíza Substituta). 

Não que o estudo técnico (social ou psicológico) leve 

necessariamente ao conhecimento e à compreensão da realidade em que 

vive o adolescente e sua família. A bem da verdade, pode acontecer 

precisamente o contrário, como encontrado na pesquisa de Vera Malaguti 

Batista (2003a), que, analisando laudos e pareceres de assistentes sociais, 

psicólogos e psiquiatras, identificou concepções moralistas e 

preconceituosas (cf. capítulo 2, seção 2.2). Conforme a praxe utilizada 

pelo respectivo Juizado da Infância e da Juventude, quando o adolescente 

se encontra internado provisoriamente, ocorre a juntada, nos autos de 

apuração, de relatório situacional remetido pelo Centro de Atendimento 

Socioeducativo Provisório (CASEP). Via de regra, trata-se de um 

relatório sucinto contendo as primeiras impressões da equipe técnica, 

algumas informações familiares e, como dado central, o comportamento 

do adolescente dentro da unidade de internação. Por exemplo: “P. vem 

frequentemente cumprindo medidas disciplinares pelos comportamentos 

agressivos. Os Agentes Socioeducativos relatam que o adolescente agride 

e profere ameaças diárias aos Agentes, indisciplinas diárias, não aceita as 

regras e normas da instituição [...]” (Assistente Social, Psicóloga e 

Coordenador de Segurança). E mais adiante, na sentença: “Ademais, 

extrai-se do relatório situacional que o adolescente verbaliza ameaças e 

questiona todas as normas da instituição do CASEP, mantendo apenas um 

bom relacionamento com os demais adolescentes” (Juíza de Direito) 

(sobre este tipo de relatório, situacional ou comportamental, ver a seção 

6.3 do último capítulo).  

De qualquer modo, fato é que, para efeito da aplicação da medida 

socioeducativa considerada mais adequada, os antecedentes infracionais 

do adolescente representado bastam por si mesmos, são autossuficientes 

e incontestáveis, pois indicam, de maneira confiável e segura, que ele 

oferece risco à sociedade. Diante deste robusto elemento probatório, o 

respaldo técnico pode ser desnecessário ou prescindível. Como só 

possuem antecedentes infracionais aqueles que são perseguidos pelo 

sistema penal, o que não acontece com todos os adolescentes, recorde-se 

a crítica das estatísticas criminais oficiais, tem-se a seletividade penal 

agindo duplamente e influenciando também a “dosimetria da pena 

juvenil”. 
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Frise-se esse ponto: o adolescente pobre, negro e da periferia, assim 

criminalizado, representaria um perigo para a sociedade, uma ameaça à 

ordem jurídica, uma insuportável perturbação da paz social. Em razão 

disso, do ponto de vista das classes dominantes, é preciso temê-lo tanto 

quanto o senhor tinha medo dos seus escravos. Como refletido no primeiro 

capítulo (cf. seção 1.4), com base na historiografia de Clóvis Moura 

(1988), a práxis política do negro durante todo o escravismo brasileiro 

(quilombagem) impactou psicologicamente a classe senhorial, levando-a 

a se comportar como se padecesse de uma espécie de “síndrome do 

medo”, sempre disposta a exigir medidas duras de controle e repressão. 

Essa “síndrome do medo” se refletia na legislação terrorista e despótica 

aplicada ao escravo negro, que ia do açoite à execução sumária, 

multiplicando instrumentos de tortura (troncos, gonilha, anjinho, 

correntes, ferros em brasa, etc.). “Uma verdadeira paranoia apoderou-se 

dos membros da classe senhorial e determinou o seu comportamento 

básico em relação às medidas repressivas contra os negros em geral” 

(MOURA, 1988, p. 231). 

A comparação é mesmo pertinente: o medo da rebelião dos 

escravos negros no passado e o temor da rebeldia dos jovens negros no 

presente; a manutenção da ordem social escravista lá e a garantia da ordem 

social capitalista aqui; a paranoia da classe senhorial de outrora e o pânico 

das elites dominantes atuais.  

Em sua história do medo no Rio de Janeiro, Vera Malaguti Batista 

(2003b) faz um paralelo em dois tempos, buscando rupturas e 

permanências entre a década de 30 do século XIX e os anos 90 do século 

XX. No período imperial, especialmente após a Revolta dos Malês de 

1835, havia um grande temor no coração dos proprietários, uma enorme 

preocupação e inquietude com os perigos da insurreição escrava. A 

imprensa da época noticiava constantemente os discursos amedrontados 

das elites senhoriais, criando um clima de caos e desordem que justificava 

o uso de medidas drásticas de repressão (prisões, açoitamentos, 

deportações, execuções, crueldades). Na conjuntura contemporânea, tem-

se uma nova onda de pânico na cidade que coloca, de um lado, os 

chamados “cidadãos de bem” e a população ordeira, e de outro lado, os 

ditos “bandidos” e os fora-da-lei. Nesse novo discurso do medo, também 

propagado pela mídia, a favela aparece como o lugar do mal, da desordem, 

da violência, cuja ameaça deve ser removida ou eliminada, mesmo que 

para isso seja necessária uma intervenção militar.  

No Brasil a difusão do medo do caos e da desordem 

tem sempre servido para detonar estratégias de 
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neutralização e disciplinamento planejado das 

massas empobrecidas. O ordenamento introduzido 

pela escravidão na formação socioeconômica sofre 

diversos abalos a qualquer ameaça de insurreição. 

O fim da escravidão e a implantação da República 

(fenômenos quase concomitantes) não romperam 

jamais aquele ordenamento. Nem do ponto de vista 

socioeconômico, nem do cultural. Daí as 

consecutivas ondas de medo da rebelião negra, da 

descida dos morros. Elas são necessárias para a 

implantação de políticas de lei e ordem. A massa 

negra, escrava ou liberta, se transforma num 

gigantesco Zumbi que assombra a civilização; dos 

quilombos ao arrastão nas praias cariocas 

(BATISTA, Vera, 2003b, p. 21).  

Numa sociedade conservadora como a brasileira, o medo tem 

servido para induzir ou justificar a adoção de políticas ou medidas 

autoritárias de controle social. No caso dos adolescentes (e, por extensão, 

dos jovens em geral), como anotado no capítulo anterior, parece que o 

medo não tem origem nos danos patrimoniais, podendo se dar até mesmo 

independentemente dos prejuízos econômicos. Em última instância, trata-

se de um medo mais propriamente político, no sentido de bloquear 

qualquer possibilidade de associação direta da rebeldia juvenil com as 

lutas anticapitalistas. Algo que aparentemente não está na ordem do dia, 

mas que preocupa as classes dominantes e as elites brancas como se, a 

qualquer momento, pudesse nascer um novo Toussaint L’Ouverture (em 

que pese o caráter liberal da revolução haitiana), ou então o espírito de 

Zumbi dos Palmares pudesse tomar conta dos jovens negros e pobres da 

periferia.  

Não obstante a maioria das condutas praticadas por adolescentes 

sejam contra o patrimônio e venda de drogas, como indicam os dados das 

diversas pesquisas mencionadas, o discurso do medo, tão presente no 

imaginário social e no senso comum, invade os processos de apuração, 

onde encontra notáveis porta-vozes:     

A realidade desta Comarca é muito triste, pois 

semanalmente são apreendidos adolescentes 

autores de atos infracionais graves, como roubo, 

homicídio, tráfico e porte de armas, e a sociedade 

espera dos órgãos públicos, principalmente do 

Judiciário, uma atuação mais rígida e imediata a fim 

de garantir a ordem pública (Juíza Substituta). 
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Tal prática infracional deve ter uma resposta rápida 

do Estado, representado pelo Poder Judiciário, 

porquanto o fato ora em análise é por demais grave, 

e vem assolando de maneira assombrosa nossa 

Comarca. Diariamente vemos adolescentes 

praticando assaltos e outros crimes tão graves 

quanto, ou até piores (Promotor de Justiça). 

Em contraste com estes discursos alarmantes, encontram-se 

histórias como as de J. R. F. dos S., 17 anos, pardo, desempregado, em 

situação de rua na cidade de Joinville. O adolescente tentou “assaltar” uma 

panificadora, simulando estar armado, mas acabou apreendido por um 

funcionário de uma empresa de segurança que chegava no local; não fora 

encontrada nenhuma arma com ele e nada foi levado do estabelecimento 

comercial. Foi-lhe decretada a internação provisória, pois, no 

entendimento do juiz, o fato de simular a posse de arma demonstraria a 

sua “periculosidade”, além, é claro, de seus antecedentes. Na audiência de 

apresentação, J. confessou a conduta praticada, detalhando o que fez (ou 

melhor, o que tentou fazer) e admitindo também suas “várias passagens” 

pela Polícia. O processo de apuração seguiu seu rito normal, com as 

oitivas da vítima e das testemunhas. Ao final, a acusação requereu a 

aplicação da medida de internação, tendo em vista que o adolescente 

“possui uma extensa ficha de cometimento de atos infracionais” 

(Promotor de Justiça). A defesa, diante da confissão do adolescente, 

requereu a aplicação de medida em meio aberto ou semiliberdade, pois o 

ato cometido “não se revestiu de extrema gravidade” (Defensora Pública). 

A sentença condenatória é, por assim dizer, paradigmática: 

Vistos, etc. 

Trata-se de APURAÇÃO DE ATO 

INFRACIONAL deflagrada pelo representante do 

MINISTÉRIO PÚBLICO contra J. R. F. dos S., 

nascido em 21.10.1997, filho de D. B. F. dos S., em 

razão dos fatos assim descritos na representação: 

“No dia 07 de abril de 2015, por volta das 11h16, o 

representado adentrou na Panificadora [...], 

localizada na Rua [...], Bairro [...], nesta cidade, e 

mediante grave ameaça, simulando estar em posse 

de uma arma de fogo, tentou subtrair a quantia que 

se encontrava no caixa do estabelecimento 

comercial, momento em que a proprietária do 

estabelecimento assustou o representado afirmando 

que havia um policial militar na parte de fora do 

comércio, tendo o representado se evadido do local, 
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sendo apreendido logo após por um funcionário da 

FT Segurança” (fls. 01/02). 

Em assim agindo, o adolescente J. teria, em tese, 

praticado o ato infracional equiparado à conduta 

descrita no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso 

II, do Código Penal, e artigo 103 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

[...] 

Brevemente relatados, DECIDO: 

A materialidade do delito está retratada no “Auto 

de Apreensão de Adolescente” (fls. 5). 

Em relação à autoria, o adolescente J., quando 

ouvido na fase judicial, confessou a prática do ato 

infracional:  

“Que o depoente confessa a prática do ato 

infracional; que o depoente agiu sozinho e não 

estava armado; que, porém, o depoente, durante o 

assalto, simulou estar armado ao colocar a mão na 

cintura; que o depoente não conseguiu levar nada 

porque a proprietária do estabelecimento olhou 

para um policial à paisana que fazia a segurança do 

comércio [...]” [transcrição da parte grifada]. 

Não se esquece que a simples confissão do 

adolescente, em tese, não pode servir de base para 

o decreto condenatório. 

[fundamentação jurídica: jurisprudência] 

Todavia, vê-se que a confissão não é peça isolada 

nos autos. Está aliada aos demais elementos de 

prova, de modo a afastar qualquer dúvida sobre a 

autoria do ato infracional imputado ao 

representado. 

Na mesma linha da confissão foi o depoimento do 

Policial Militar que apreendeu o adolescente, pois 

declarou em juízo que o adolescente confessou o 

delito quando apreendido. Assim disse: 

“[...] que o representado confessou a autoria do ato 

infracional [...]” [transcrição da parte grifada]. 

[fundamentação jurídica: jurisprudência] 

No mesmo norte a palavra da vítima: 

“[...] no dia dos fatos o representado entrou na 

padaria e anunciou o assalto, dizendo para todo 

mundo ficar quieto e exigindo o dinheiro do caixa; 

[...] que, depois que foi detido, o representado foi 

levado até a presença da depoente, ainda no local 

dos fatos, quando a depoente o reconheceu como 
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sendo o autor da tentativa de assalto [...]” 

[transcrição da parte grifada].  

Assim, diante das provas colhidas, restou 

comprovada a autoria e a materialidade do ato 

infracional. 

[fundamentação jurídica: doutrina] 

No caso concreto, o roubo só não foi consumado 

porque a vítima falou para o representado que havia 

um policial no lado de fora do estabelecimento e 

porque em razão disso, em ato contínuo, o 

representado fugiu... 

Então, o adolescente deve responder pelos atos, 

observando-se a sua condição especial de pessoa 

em desenvolvimento, nos termos do ECA, uma vez 

que restou provada nos autos a ocorrência de fato 

típico e antijurídico e a culpabilidade diante do caso 

concreto. 

Da medida socioeducativa cabível: 

Embora na esfera da Infância e Juventude não se 

fale em dosimetria da pena, tratando-se as MSEs 

[medidas socioeducativas] aplicadas aos 

adolescentes de providências que visam à 

reintegração do menor na sociedade, com o devido 

acompanhamento psicológico, para que entenda a 

gravidade de sua conduta, há a necessidade de se 

levar em conta as circunstâncias agravantes e 

atenuantes presentes no caso concreto, para que se 

determine a medida socioeducativa mais adequada. 

[fundamentação jurídica: doutrina e jurisprudência] 

In casu, considerando o grau de reprovabilidade da 

conduta de J. R. F. dos S., os antecedentes de ato 

infracional (fls. 16), a natureza grave do delito 

praticado (situação que demonstra que o 

representado tem personalidade pouco preocupada 

com o respeito ao próximo e às normas sociais e 

legais), e demais circunstâncias do presente 

procedimento de apuração de ato infracional, tenho 

que, dentre as medidas cabíveis, a INTERNAÇÃO 

é a mais adequada. 

De acordo com os antecedentes (fls. 16), o 

representado já recebeu nesta Comarca uma MSE 

de Liberdade Assistida. Mas parece que não 

adiantou! 

Além disso, tem mandado de busca e apreensão em 

aberto pela Comarca de Itajaí (fls. 52), onde 
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também responde por roubo. E registra 

antecedentes também na Comarca de Balneário 

Camboriú/SC, onde, em 2013 e 2014, recebeu duas 

(2) MSEs de Liberdade Assistida (fls. 85/86)... 

Não bastante, quanto à MSE, “[...] tem-se 

entendido que a gravidade do ato infracional traz 

ínsita a necessidade de submissão à internação, 

como forma de introjetar valores. Noutras palavras, 

o ato infracional expõe o desajuste social e a 

periculosidade [...], e, portanto, a substituição da 

internação por medida socioeducativa mais branda 

poderá expor a incolumidade física de terceiros, e a 

dele mesmo, a risco” (“ECA Comentado”, 

Rossato/Lépore/Sanches, RT, 5ª ed., 2013, pág. 363 

– grifei). 

[continua a fundamentação jurídica: doutrina e 

jurisprudência] 

DIANTE DE TAIS FUNDAMENTOS: 

I. JULGO PROCEDENTE a REPRESENTAÇÃO 

(fls. 1 usque 3), para RECONHECER a 

RESPONSABILIDADE de J. R. F. dos S. pela 

prática do ato infracional equiparado ao delito do 

artigo 157, caput, do CP, c/c artigo 14, inciso II, do 

CP, e artigo 103 do ECA. 

I.I. Em consequência, APLICO ao adolescente J. R. 

F. dos S. a MSE de INTERNAÇÃO (artigos 112, 

inciso VI, e artigo 121 c/c artigo 122, inciso I, todos 

da Lei 8.069/90 – ECA), pelo prazo máximo de 3 

(três) anos, com avaliações semestrais (ECA, artigo 

121, §§2º e 3º). 

[...] 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

[local], 13 de maio de 2015. 

[...] 

(Juiz de Direito) 

O Juizado da Infância e da Juventude faz duas coisas ao mesmo 

tempo, quer dizer, julga o fato considerado delituoso pari passu com o 

exame do adolescente representado. Por isso, a sentença sempre começa 

perquirindo as provas da materialidade e da autoria do ato praticado, seja 

com a confissão do adolescente, seja com a palavra da vítima ou o 

testemunho policial. Por isso, a sentença sempre termina com a análise 

dos antecedentes, do histórico, da situação de vida e da personalidade do 
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adolescente, donde resulta a escolha da medida socioeducativa tida como 

mais adequada. Teoricamente falando, a sentença-modelo começa com 

Beccaria e termina com Lombroso, transitando da Escola Clássica para a 

Escola Positiva, partindo do “direito penal do fato” e seu livre-arbítrio 

para chegar ao “direito penal do autor” com seu determinismo.  

Na prática, porém, ao que parece de forma muito mais acentuada 

em comparação com os adultos, a objetividade do fato-crime e suas 

circunstâncias concretas têm peso secundário diante da subjetividade do 

autor-criminoso, enquanto indivíduo potencialmente perigoso, mas que, 

in casu, pode ser mais facilmente corrigido em função de sua idade 

precoce. No citado processo de apuração, tem-se o seguinte quadro: 

nenhuma arma, nenhuma violência e nenhum dano, mas, mesmo assim, a 

internação é necessária, pois se trata de um adolescente com 

“personalidade pouco preocupada com o respeito ao próximo e às normas 

sociais e legais”, nos termos utilizados pelo magistrado. A impressão que 

se tem é de que o objeto da instrução e do julgamento é menos a conduta 

em si e mais a própria vida do adolescente representado (se tem 

“passagens”, se usa drogas, se trabalha ou não, se estuda ou não, se tem 

família, etc.).   

Desvio no conteúdo da coisa julgada, diria Jacques Donzelot: 

O tribunal de menores não julga, efetivamente, 

delitos, mas examina indivíduos. É a 

desmaterialização do delito, que coloca o menor 

num dispositivo de instrução penal interminável e 

de julgamento perpétuo: dissolução da separação 

entre a instrução do processo e a decisão. O espírito 

das leis (de 1945 e de 1958) sobre a infância 

delinquente e pré-delinquente determina que se 

leve em consideração, mais do que a materialidade 

dos fatos reprovados, seu valor sintomático, aquilo 

que eles revelam sobre o temperamento do menor, 

o valor de seu meio de origem. A instrução deve 

servir como meio de acesso à personalidade do 

menor, mais do que para estabelecer os fatos 

(DONZELOT, 1980, p. 91, grifo do autor).  

Enfim, com tanta ênfase nos antecedentes infracionais e com tanto 

interesse pela vida pregressa do adolescente, os operadores judiciais da 

criminalização acabam construindo a figura medonha do “menor 

perigoso”. Assim caricaturado, ele representaria uma ameaça à ordem 

pública e um risco para a sociedade, inclusive para si próprio, o que 

justificaria o seu encarceramento (provisório e definitivo). O “menor 
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perigoso” é a designação estereotipada do adolescente algemado: “O 

representado permaneceu sob o uso de algemas, tendo em vista o reduzido 

número de agentes e a diminuta escolta policial. Ademais, há fundado 

receio que ofereça perigo à integridade das pessoas presentes na 

audiência, bem como as que circulam nos corredores do Fórum” (Juíza 

Substituta). 

4.4 O ENVOLVIMENTO COM AS DROGAS E O “MENOR 

TRAFICANTE” 

Desta forma, a representação deve ser julgada 

procedente, devendo ser aplicada a medida 

socioeducativa consistente em internação, posto os 

péssimos antecedentes do adolescente D., bem 

como a medida servirá para o tratamento 

compulsório da drogadição (Juiz de Direito). 

Não é possível continuar permitindo que 

adolescentes, que são pessoas em condição peculiar 

de desenvolvimento (artigo 6º do ECA) e que 

deveriam estar com suas famílias e frequentando a 

escola, permaneçam integrando quadrilhas e 

associações para o tráfico, sendo equivocadamente 

atraídos pelo dinheiro fácil, pelas armas, pelo falso 

status, etc. (Promotor de Justiça).  

Como o Judiciário trata o envolvimento do adolescente com as 

drogas? No discurso e na prática judiciais, como se dá a relação entre 

doença/tratamento e crime/punição? Na seara da infância e juventude, 

quais são os critérios de distinção entre o usuário ou dependente e o 

“traficante”? 

No capítulo anterior (cf. seção 3.3), sugeriu-se que o “menor 

infrator” estaria se transformando num novo “inimigo público”, passando 

a concorrer pela honraria desse título com o “traficante de drogas”. 

Segundo Nilo Batista (2002), historicamente, os sistemas penais sempre 

elegeram um grande inimigo, como o estranho na prática penal germânica 

antiga, o servo e o judeu no reino visigótico e o herege na inquisição 

medieval. Este último é especialmente interessante. No direito penal 

canônico e na vigência do projeto político do papado, não havia delito 

mais grave do que a heresia, enquanto dissidência simultaneamente 

religiosa e política. “O caráter político de toda e qualquer criminalização”, 

diz Nilo Batista (2002, p. 255), “não dispõe de um campo demonstrativo 

mais fecundo do que a heresia”. O crime do herege era a descrença, a falta 
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de fé, a ausência do espírito divino. Era por isso, e tão somente por isso, 

que ele deveria ser implacavelmente perseguido e submetido ao 

procedimento inquisitorial. Pense-se, então, na atual política criminal de 

combate às drogas, nessa “guerra santa” com ares de cruzada religiosa, 

que pretende extirpar o mal, o grande inimigo da ordem, esse “traficante-

herege” que, aliás, pode se apossar da alma das crianças. 

No Rio de Janeiro das últimas décadas do século 

XX, milhares de crianças e jovens, 

predominantemente negros e invariavelmente 

habitantes de favelas, são mortos por incursões 

policiais que, a serviço da cruzada contra as drogas, 

cumprem na verdade a tarefa de intimidar uma 

população insatisfeita e faminta, numa espécie de 

controle social penal preventivo pelo terror. 

Eymerich sabia que o olhar do inquisidor 

“aterroriza”, e o anônimo tradutor francês que o 

resumiu em 1762 via no auto-de-fé “um espetáculo 

que enche os assistentes de terror”, e ainda que “é 

exatamente este terror o sentimento que melhor 

convém inspirar”. As oligarquias brasileiras 

contemporâneas, que estimulam e enaltecem – 

velada ou expressamente – a permanente opressão 

que a polícia, a pretexto da “guerra santa” contra as 

drogas, exerce sobre as comunidades faveladas, 

com seu saldo fantástico de mortos, mais do que 

cúmplices de um terrorismo permanente e 

sistemático, são dotadas da confortável indiferença 

a que aludimos; elas também pensam, como o 

abade Arnaud, que Deus reconhecerá os seus 

(BATISTA, Nilo, 2002, p. 241).   

Lola de Castro (2005) fez uma pertinente análise sociopolítica da 

campanha contra as drogas na Venezuela de 1984, mostrando o que estava 

por trás dos discursos e das notícias sobre o então considerado “grande 

problema nacional”. Internamente, ao desviar o foco das atenções locais, 

inclusive manipulando ou inflando as cifras sobre o consumo de drogas, 

a campanha serviu para facilitar a aceitação das medidas de austeridade 

econômica promovidas pelo governo venezuelano. No plano externo, ao 

vincular ideologicamente droga e subversão política, a campanha serviu 

para criminalizar movimentos populares como aliados do narcotráfico, 

reafirmando o domínio norte-americano na região e incrementando as 

ações militares. No fundo, a campanha venezuelana de combate às drogas 

produziu um consenso em torno do autoritarismo, legitimando as 
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operações militares, as batidas policiais, as detenções arbitrárias e as 

“mortes em confronto”.  

Da droga, queremos destacar sua capacidade, quase 

mágica, de simultaneamente fascinar e aterrorizar, 

e de aglutinar consenso na condenação a ela, e ao 

mesmo tempo, por contraste, de legitimar todas as 

iniciativas que a combatem. É como na fábula do 

rei Midas (que transformava em ouro tudo o que 

tocava), mas ao contrário: tudo o que a droga toca 

se transforma em lixo. Assim, uma trouxinha de 

maconha colocada pela polícia no carro de um 

inimigo ou de um suposto delinquente é um 

passaporte gratuito para a morte. A própria 

imprensa registra essa ocorrência como um fato 

natural (geralmente diz: “Polícia mata traficante em 

troca de tiros”). O anjo exterminador se bate contra 

o mal, e a plateia aplaude (CASTRO, 2005, p. 172).           

Isso para mostrar o quanto a “guerra às drogas” serve como 

pretexto para legitimar políticas ou medidas autoritárias de controle 

social. No momento em que se escreve (agosto de 2017), as Forças 

Armadas brasileiras estão em plena operação militar no Rio de Janeiro, 

quer dizer, mais precisamente, nas favelas cariocas, num verdadeiro 

terrorismo de Estado. Curiosamente, como na Venezuela de 1984, num 

contexto político de ajuste fiscal, de ataque aos direitos sociais e de 

intermináveis escândalos de corrupção. Mas o que se vê, claramente, é 

que nessa “guerra santa” se instaura uma espécie de vale-tudo: para 

eliminar o “traficante-herege”, ninguém se importa com as garantias 

individuais. Assim, num clima de suspeição generalizada, todos os negros 

e pobres da periferia são “bandidos em potencial”; a imagem do Exército 

revistando crianças negras, de costas e com as mãos para cima, fala por si 

mesma. Nesse cenário beligerante, com razão Lola de Castro (2005, p. 

197): “[...] O único instrumento de luta válido em uma economia de 

mercado como a que rege o negócio da droga é o que está inscrito na 

racionalidade inerente ao próprio mercado. Se a droga deixa de ser 

proibida, deixa de ser mercadoria rentável, deixar de ser negócio”. 

Nos processos de apuração de ato infracional, a “guerra às drogas” 

aparece judicializada, frequentemente encoberta por uma linguagem 

técnica, como se fosse mera aplicação da Lei Antidrogas. Numa leitura 

atenta, no entanto, percebe-se toda a ênfase na suposta gravidade do 

tráfico de entorpecentes e no seu caráter maléfico, num discurso que, 

invariavelmente, termina pedindo mais rigor nas punições, única saída 
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possível no pensar de uma sociedade punitiva. Veja-se a seguinte 

passagem: “O ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas é 

considerado conduta grave, que se mostra ferida de difícil cicatrização e 

tem demonstrado ser veículo para inúmeras outras mazelas que afligem 

nossa sociedade como furtos, roubos, latrocínios e até homicídios [...]” 

(Promotor de Justiça)49.  

De fato, dentre todos os adolescentes envolvidos na pesquisa, 

incluindo os autos de apuração mais os de execução, apenas 11,11% deles 

foram internados por terem praticado conduta considerada como tráfico 

ilícito de entorpecentes (cf. apêndice B). Todavia, muitos outros 

adolescentes acabaram sendo internados indiretamente por venda de 

drogas, na medida em que tal conduta consta no rol de antecedentes, o que 

caracterizaria a hipótese da reiteração (artigo 122, inciso II, do ECA). 

Significa que, mesmo tendo praticado um ato tipificado como furto ou 

roubo, na prática o adolescente foi punido com a medida mais rigorosa 

também porque estaria “envolvido no tráfico”. O próprio comércio de 

drogas, por si só, não deveria levar obrigatoriamente à medida de 

internação, pois, geralmente, não implica o uso de violência ou grave 

ameaça (ver Súmula 492 do STJ). Acontece que, quando há reincidência 

(com ou sem sentença condenatória), basta dizer em alto e bom tom que 

se trata de uma “conduta grave” para justificar o encarceramento juvenil. 

O aspecto que mais chama a atenção na criminalização dos 

adolescentes relativamente às drogas é a discricionariedade do juiz no 

momento de definir quem é usuário ou dependente e quem é “traficante” 

(discricionariedade que também está presente na criminalização dos 

adultos). Do ponto de vista legal, para determinar se a droga se destina a 

consumo pessoal, o juiz deve atentar à natureza e à quantidade da 

substância apreendida, ao local e às condições da ação, às circunstâncias 

sociais e pessoais, à conduta e aos antecedentes do agente (artigo 28, §2º, 

da Lei nº. 11.343/06)50. Desde logo, verifica-se que não existe um 

                                                 
49 No Brasil, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ao lado da tortura e 

do terrorismo, é equiparado aos crimes hediondos, sendo inafiançável e 

insuscetível de graça, anistia ou indulto, com pena cumprida inicialmente em 

regime fechado (artigo 5º, inciso XLIII, da CF88 e artigo 2º da Lei nº.8.072/90). 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o tráfico privilegiado de 

entorpecentes, que é aquele no qual as penas podem ser reduzidas se o agente for 

primário, tiver bons antecedentes e não integrar organização criminosa (artigo 33, 

§ 4º, da Lei nº. 11.343/06), não tem natureza hedionda (HC 118.533).  
50 Como se sabe, no Brasil, o porte de drogas para consumo pessoal continua 

sendo crime, embora não mais punível com pena privativa de liberdade e sim com 
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parâmetro legal objetivo para se aferir a quantidade da droga apreendida, 

sendo que o juiz analisa outros elementos tendentes a indicar a traficância, 

tais como a embalagem em pequenas proporções, o dinheiro encontrado 

com os agentes, os objetos apreendidos no local, etc. Contudo, em última 

instância, o que determina o entendimento pela venda e não pelo consumo 

pessoal é, mais uma vez, os antecedentes infracionais do adolescente 

(além da classe social e da raça, claro). Se o juiz da infância e da juventude 

utilizasse na sentença uma linguagem coloquial, certamente ele diria ao 

adolescente representado que “teu passado te condena”. 

Exemplos não faltam. L. G. G., 15 anos, pardo, sem ocupação, 

morador do bairro Canasvieiras em Florianópolis, foi apreendido pela 

Polícia com 10 pacotinhos plásticos de cocaína, pesando ao todo 5,0 

gramas, conforme o laudo pericial da substância. Logo na oitiva informal 

perante o Ministério Público, o adolescente respondeu “[...] que não é a 

primeira vez que está neste fórum; que veio a este fórum cerca de 6 vezes, 

a maior parte delas por porte de drogas; que tinha a droga com a intenção 

de vender; que tinha acabado de preparar as petecas”. Diante do 

depoimento prestado, o promotor de justiça resolveu oferecer 

representação, “considerando as circunstâncias e consequências do fato, o 

contexto social, bem como a personalidade do adolescente, a sua história 

de vida”. O processo de apuração seguiu seu ritual específico, com a 

confissão judicial do adolescente, num primeiro momento, e depois o 

testemunho do policial militar, o qual, embora não se recordasse da 

ocorrência, declarou que “L. é um velho conhecido da Polícia Militar ali 

no Norte da Ilha”. O promotor de justiça, em suas alegações finais, após 

listar os antecedentes (4 processos de apuração, sendo 3 deles ainda em 

andamento e 1 com remissão), afirmou que “com tal histórico resta certo 

que o adolescente age com contumácia na prática de atos infracionais”. O 

                                                 
medidas consideradas educativas (advertência, prestação de serviços à 

comunidade e comparecimento a programa ou curso). Ao comentar os princípios 

básicos do direito penal, Nilo Batista (2011) fala do princípio da lesividade, 

dizendo que só pode ser considerado crime aquele comportamento que lesione um 

bem jurídico alheio. Seguindo este princípio, não poderia haver incriminação de 

uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor: “O mesmo fundamento 

veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora 

vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio 

autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, 

o artigo 28 da lei nº. 11.343, de 23 ago. 2006, incrimina o uso de drogas, em franca 

oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-

criminais” (BATISTA, Nilo, 2011, p. 90, grifo do autor). Para uma análise 

aprofundada e crítica da Lei Antidrogas, indica-se a leitura de Carvalho (2016).    
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defensor, por sua vez, destacou que “o objeto de análise não deve ser a 

vida pregressa de L., mas sim a existência ou não de elementos que 

comprovem a autoria do ato infracional supostamente praticado por ele 

em dezembro do ano de 2013”. Sobreveio, então, a sentença condenatória: 

“No caso concreto, embora o ato não tenha sido praticado com violência 

ou grave ameaça à pessoa, nota-se que o adolescente possui diversos 

processos por ato infracional neste juízo, caracterizando a reiteração na 

prática de infrações graves” (Juíza de Direito). 

O referido adolescente acabou internado com base na sua própria 

confissão, já que a única testemunha, o policial militar, sequer se lembrava 

do fato ocorrido. Para os operadores judiciários, em particular o promotor 

de justiça e o juiz, L. registrava antecedentes infracionais mesmo sem ter 

contra si nenhuma condenação transitada em julgado. Para ele, assim 

como para outros adolescentes igualmente pobres e não brancos, a 

presunção de inocência aparece invertida, ou seja, ele é culpado a menos 

que prove o contrário. Aqui, a quantidade da droga apreendida não tem 

absolutamente nenhuma relevância; sem dúvida, o histórico de um jovem 

“conhecido da Polícia” pesou muito mais do que as cinco gramas de 

cocaína. Conclusão: a gravidade e a reiteração da conduta dependem 

menos da droga em si (quantidade, forma, localização, etc.) e mais da 

condição pessoal do adolescente (histórico de vida, personalidade, classe 

social, raça, etc.). Tudo leva a crer que a distinção entre porte e tráfico ou 

entre usuário e “traficante” segue a mesma lógica51. 

Em outro processo de apuração, encontra-se o caso de P. R. da C., 

16 anos, branco, desempregado, morador do bairro Iririú em Joinville, que 

foi abordado pela Polícia se desfazendo de uma pequena porção de 

substância semelhante a crack, a qual não chegou a ser periciada. Na 

audiência de apresentação, o adolescente, que havia sido internado 

provisoriamente, negou a conduta, dizendo que usava a droga “junto com 

o baseado” (sic). Em suas alegações finais, o Ministério Público enfatizou 

o depoimento policial: “Segundo, ainda, o depoente, o representado negou 

                                                 
51 Em sua pesquisa, ao perguntar quem era institucionalizado por consumo de 

drogas, Vera Malaguti Batista (2003a, p. 111) chegou a uma conclusão 

semelhante: “Ou seja, nos processos escolhidos aleatoriamente entre 1968 e 1988 

apenas jovens pobres e não brancos são institucionalizados por portarem pequenas 

quantidades de droga para consumo próprio. Se compararmos com os casos de 

classe média ou alta em que até reincidentes são entregues imediatamente aos 

pais, poderemos concluir que o que determina a institucionalização não é a droga 

ou a infração em si, mas as condições materiais de existência e a etnia dos 

adolescentes envolvidos”.   
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que estivesse traficando, porém o mesmo já foi apreendido várias vezes 

por diversos crimes, tais como furto e tráfico de drogas, sendo figurinha 

carimbada” (Promotor de Justiça). A defesa protestou: “Tanto na fase 

policial quanto em Juízo, o adolescente apresentou versão uníssona e 

coerente, explicando que a droga encontrada em seu poder era para uso 

próprio e foi fornecida pelo adolescente I., que lhe devia a quantia de R$ 

10,00” (Defensora Pública). Mas, na sentença: “Pesa contra o 

representado, também, o fato de que já respondeu processo por ato 

infracional equiparado a tráfico de drogas e condutas afins, quando 

recebeu MSE [medida socioeducativa] de advertência, em setembro do 

ano passado” (Juiz de Direito). O magistrado ainda acrescenta que a 

eventual condição de usuário não afasta ou descaracteriza a venda de 

drogas, pois, na maioria dos casos, “os dependentes também traficam”. 

Dependentes pobres e negros, deveria dizê-lo, que até podem ser usuários, 

mas nem por isso deixam de ser “traficantes”.       

Outro aspecto saliente na criminalização dos adolescentes relativa 

às drogas é o fato de que o reconhecimento do uso ou abuso como doença, 

quando ocorre, está sempre subordinado ao conceito de delito, fazendo 

com que o tratamento médico, quando necessário, apareça como um 

complemento ou acessório da medida socioeducativa e não como medida 

de proteção. Seria uma dupla subordinação: da doença ao crime ou 

infração e do tratamento à punição ou medida socioeducativa. Não raras 

vezes, promotores e juízes justificam a escolha pela medida de internação 

também como forma de obrigar ao tratamento contra a dependência 

química. Há vários discursos neste sentido: “Desta forma, a representação 

deve ser julgada procedente, devendo ser aplicada a medida 

socioeducativa consistente em internação, posto os péssimos antecedentes 

do adolescente D., bem como a medida servirá para o tratamento 

compulsório da drogadição” (Juiz de Direito); “Ressalta-se que o 

adolescente já foi apreendido, na semana passada, por tentativa de furto 

de uma televisão, que é morador de rua, usuário de crack e afirma que não 

pretende permanecer em entidade terapêutica” (Promotor de Justiça).  

Neste aspecto, um caso ilustrativo é o do adolescente A. P. R., 14 

anos, branco, estudante, morador do bairro Vila Real em Chapecó, que foi 

condenado pela conduta tipificada como roubo, sendo-lhe aplicada a 

medida socioeducativa de internação. Na leitura dos autos de apuração, 

consta uma curiosa certidão juntada pelo Ministério Público, contendo o 

relato espontâneo da mãe do adolescente. Ela declarou que seu filho é 

usuário de drogas e já teria sido encaminhado ao Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), porém não aceita o tratamento, sendo que “não sabe 

mais o que fazer”. O relato da genitora se encontra replicado quase na 
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íntegra no pedido de internação provisória, configurando-se como seu 

principal embasamento. Na decisão que o deferiu, a magistrada anotou 

que “a própria genitora do adolescente [...] relatou as condutas impróprias 

que seu filho vem praticando, que não frequenta mais a escola e que está 

sempre na rua vendendo drogas, não sabendo mais quais atitudes tomar 

para repreender o filho” (Juíza Substituta). Ao final da instrução, apesar 

da representante do Ministério Público opinar pela aplicação da medida 

de semiliberdade, a magistrada entendeu mais adequada a internação, 

destacando que, de acordo com o depoimento prestado pela própria 

genitora, “o adolescente está imerso no mundo do crime o que exige uma 

resposta estatal rápida e firme” (Juíza Substituta). Quer dizer, o pedido de 

ajuda da mãe do adolescente, cujo real interesse era que o filho fosse 

submetido a um tratamento efetivo contra a drogadição, foi interpretado 

como mais um motivo a justificar a punição extrema.     

Com efeito, para o adolescente pobre e negro da periferia, o lugar 

mais adequado para tratar sua dependência química está longe de ser um 

hospital público, uma clínica particular ou uma comunidade terapêutica; 

para ele, o tratamento é a própria medida de internação.    

Vera Malaguti Batista (2003a), ao abordar os casos de adolescentes 

criminalizados por porte de drogas entre 1968 e 1988 no então Juizado de 

Menores do Rio de Janeiro, observa a mudança de estratégia quando se 

trata de jovens brancos de classe média ou alta. Além deles serem minoria 

nos flagrantes policiais, geralmente são considerados dependentes 

químicos, para os quais é necessário um tratamento psiquiátrico, de 

preferência numa clínica particular. Para estes jovens consumidores da 

zona sul, aplica-se o “estereótipo médico”, através da juntada de atestados 

médicos particulares, o que muda totalmente a medida adotada (entrega 

aos pais ou responsável, tratamento de saúde).  

A disseminação do uso de cocaína trouxe como 

contrapartida o recrutamento da mão-de-obra 

jovem para a sua venda ilegal e constituiu núcleos 

de força nas favelas e bairros pobres do Rio de 

Janeiro. Aos jovens de classe média que a 

consumiam aplicou-se sempre o estereótipo 

médico, e aos jovens pobres que a 

comercializavam, o estereótipo criminal. Este 

quadro propiciou um colossal processo de 

criminalização de jovens pobres que hoje 

superlotam os sistemas de atendimento aos 

adolescentes infratores (BATISTA, Vera, 2003a, p. 

134). 
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De fato, nos procedimentos instaurados para apurar a prática de ato 

considerado como tráfico de entorpecentes, os adolescentes foram 

apreendidos, processados, julgados, condenados e internados por 

possuírem, supostamente para a comercialização, pequenas quantidades 

de drogas consideradas ilícitas. Em geral, algo entre 3 e 5 gramas de 

substância entorpecente (cocaína ou crack); em apenas um caso 

pesquisado, a Polícia apreendeu uma quantidade maior de droga (272 

gramas de crack) e uma balança de precisão. A adolescente I. L. O. S., 14 

anos, parda, sem ocupação, vivendo em situação de rua em Florianópolis, 

foi criminalizada por trazer consigo, com intenção de venda, 1 (uma) 

pedra de crack e 3 (três) papelotes de cocaína. Na sentença condenatória, 

encontra-se uma perfeita descrição do contexto de vida desta “herege 

moderna” e grande “inimiga da sociedade”: 

Apesar da existência de poucos feitos a apurarem a 

prática de ato infracional pela adolescente em tela, 

conforme ela própria relatou e de acordo com o 

testigo ouvido em juízo, I. está há longa data 

envolvida com o tráfico de drogas, existindo ainda 

nos autos [...] a informação de que não estuda há 

três anos, usa maconha e cigarro, bem como não 

possui suporte familiar, residindo sozinha e 

sobrevivendo com o dinheiro decorrente da venda 

de entorpecentes. Ou seja, a adolescente, que possui 

apenas 14 anos de idade, cresceu sem referências 

positivas em sua vida, bem como sem limites, 

sendo submetida a situação em que há de batalhar 

sozinha pela própria sobrevivência, já que sua mãe 

é falecida e seu pai, após casar-se novamente, 

mudou-se para Lages com a atual mulher e 

abandonou os filhos sem nenhuma preocupação 

(Juíza de Direito).  

Vê-se, portanto, que, para o adolescente pobre e negro da periferia, 

a venda de drogas constitui fundamentalmente uma estratégia de 

sobrevivência, uma arriscada maneira de existir, um “difícil ganho fácil”, 

como diria Vera Malaguti Batista. Em pesquisa recente, ao perguntar 

quem são os ditos traficantes de drogas ilícitas, D’Elia Filho (2007, p. 23) 

afirma que: “Um simples olhar pelos milhares de presos condenados por 

esse crime revela que, apesar de participarem do comércio ilegal de 

substância entorpecente, não passam daquilo que o criminólogo 

norueguês Nils Christie denominou de ‘acionistas do nada’”. Nos autos 

de apuração pesquisados, sequer se constatou a utilização de adolescentes 
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naquelas funções menores do chamado “crime organizado”, tais como 

“olheiro”, “aviãozinho”, “mula”, etc. Tratam-se, aqui, de pequenas 

porções de drogas consideradas ilícitas, vendidas no varejo, 

individualmente ou em grupo, de maneira desorganizada ou improvisada 

e sem uso de armas e violência. Assim, o argumento genérico de que os 

adolescentes “integram quadrilhas e associações para o tráfico”, utilizado 

por um promotor de justiça, não passa de retórica legitimante própria da 

guerra contra as drogas. 

Outro promotor de justiça observa que os “traficantes” recrutam e 

utilizam a mão-de-obra dos adolescentes para o comércio ilícito de drogas, 

o que constituiria uma das piores formas de exploração do trabalho 

infanto-juvenil. “Os adolescentes”, lamenta o representante do Ministério 

Público, “ao assumirem a venda e a posse da droga, estão permitindo que 

imputáveis, reais proprietários e responsáveis por lhes suprimir a 

adolescência sadia e por explorá-los, eximam-se de qualquer 

responsabilidade penal”. Contudo, já que o sistema penal não consegue 

(ou não quer) responsabilizar o mandante ou chefe, o jeito tem sido 

encarcerar aqueles que estão na ponta do comércio varejista de drogas, 

exatamente no setor menos lucrativo e mais vulnerável à ação dos órgãos 

de repressão52. “Deste modo, visando não só coibir o uso dos adolescentes 

como mão-de-obra fácil e barata para o tráfico de drogas, mas para 

preservar a integridade física e psíquica de L. G. G., este deve permanecer 

internado” (Promotor de Justiça). 

Recorde-se a reflexão feita no capítulo anterior (cf. seção 3.3), no 

sentido de que a punição dos adolescentes seria motivada não tanto pela 

conduta em si, mas pelo fato deles não terem ou não aceitarem ter 

trabalho. Lembrando a análise econômica da delinquência, Foucault 

(2015a) observa que, para os fisiocratas, a matriz geral do crime era dada 

                                                 
52 “Hoje, a grande maioria dos presos no tráfico de drogas é formada pelos 

chamados ‘aviões’, ‘esticas’, ‘mulas’, verdadeiros ‘sacoleiros’ das drogas, detidos 

com uma ‘carga’ de substância proibida, através da qual visam obter lucros 

insignificantes em relação à totalidade do negócio. Estes ‘acionistas do nada’, na 

expressão de Nils Christie, são presos, na sua imensa maioria, sem portar sequer 

um revólver. Dos 1.078 flagrantes, lavrados nas delegacias da capital do Rio de 

Janeiro, no ano de 2000, apenas 95 armas foram apreendidas. No ano de 2001, as 

estatísticas apontam para a apreensão de 145 armas nos 1.810 flagrantes de 

tráfico. Já no ano de 2002 foram 89 armas apreendidas num total de 1.625 

flagrantes. Menos de 10% dos presos no tráfico de entorpecentes portam arma de 

fogo, o que nos leva a concluir que a chamada ‘guerra contra as drogas’ tem como 

alvo o setor mais fraco e inofensivo do comércio ilícito de drogas” (D’ELIA 

FILHO, 2007, p. 116-117). 
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pela vagabundagem e o crime do vagabundo residia no fato dele se recusar 

ao trabalho; o delinquente, assim, torna-se inimigo da sociedade 

exatamente por ser antiprodutivo. Ora, isso se amolda perfeitamente à 

situação dos adolescentes criminalizados pela venda de drogas. Pelo visto, 

o intolerável não é a substância entorpecente e seus malefícios à saúde, 

bem como não é o suposto vínculo do adolescente com uma determinada 

“organização criminosa”. Numa sociedade capitalista, intolerável é o 

jovem que, para sobreviver, resolve traficar em vez de trabalhar, vendendo 

drogas em vez de sua força de trabalho. 

Enfim, por trás do enquadramento legal em pelo menos uma das 

dezoito condutas que tipificam o crime de tráfico ilícito de entorpecentes 

(artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06), revela-se uma rotulação 

específica, mais marcada, mais intensa e com danos ainda maiores para o 

adolescente. O discurso judiciário em torno do envolvimento com as 

drogas constrói a imagem estereotipada do “menor traficante”, que figura 

como uma espécie de produto-símbolo da criminalização juvenil. Assim 

criminalizado, o adolescente vai adquirindo todos os atributos negativos 

do atual grande inimigo do sistema penal, sendo apresentado 

fantasiosamente como um ser violento e perigoso, que tem de optar entre 

a medida de internação ou a própria morte.  

Em tom sarcástico, D’Elia Filho (2007, p. 118) descreve 

perfeitamente este “ser do mal” no imaginário social: 

Assim, surge o “traficante” no imaginário da 

sociedade. Um homem ou mulher sem nenhum 

limite moral, que ganha a vida a partir de lucros 

imensuráveis às custas da desgraça alheia, que age 

de forma violenta e bárbara, ou seja, uma espécie 

de incivilizado, aos quais a prisão é destinada como 

metáfora da jaula. O “traficante” é sempre um ser 

perigoso e seu encarceramento se justifica para 

além da realização do direito, como uma verdadeira 

necessidade face à sua natureza de “fera”. O 

discurso do medo ganha retoques inquisitoriais com 

a “demonização” do traficante, fato esse que 

encontra na mass mídia a força do verdadeiro 

“empresário moral”. 

Evidentemente, a saga da criminalização dos adolescentes pobres, 

negros e moradores da periferia não se encerra no Judiciário. Ela segue 

seu caminho rumo ao Sistema Socioeducativo, onde cada adolescente 

criminalizado irá cumprir sua “medida mais adequada”. Antes, porém, de 

chegar nesta etapa derradeira da criminalização juvenil, faz-se necessária 
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uma longa e oportuna introdução, a fim de compreender, no interior do 

próprio direito da criança e do adolescente, a lógica essencialmente 

disciplinar das medidas socioeducativas. 
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CAPÍTULO 5 – O ADOLESCENTE “ORDEM E PROGRESSO”: 

ENTRE O MENORISMO E AS MEDIDAS 

SOCIODISCIPLINARES 

O capítulo em tela faz uma pausa na análise dos dados empíricos, 

buscando desvelar alguns aspectos legais presentes na criminalização 

juvenil, especialmente no que se refere à natureza e à finalidade das 

medidas socioeducativas. Para tanto, aborda sumariamente a história da 

legislação e das políticas de atendimento à infância e à juventude, dos 

Códigos de Menores ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para 

em seguida focalizar o atual Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE). 

O fio condutor da análise é a noção de menorismo, entendido como 

conjunto de concepções e práticas que, na aplicação da legislação 

especial, insiste em considerar a criança ou adolescente um objeto de 

controle e não um sujeito de direitos, o que ocorre com mais frequência e 

de forma explícita, mas não exclusivamente, com os adolescentes 

criminalizados. Historicamente, dos Códigos ao Estatuto, seus traços 

distintivos são o assistencialismo e a repressão. 

Com relação ao SINASE, utiliza-se a categoria disciplina, no 

sentido dado por Foucault, para formular a hipótese de que as medidas 

socioeducativas, mais do que sancionatórias e/ou pedagógicas, constituem 

medidas sociodisciplinares, cujo efeito é tornar os adolescentes 

criminalizados, ao mesmo tempo, obedientes e produtivos. Numa 

analogia com a bandeira nacional, trata-se de fabricar o adolescente 

“ordem e progresso”. 

5.1 ASSISTENCIALISMO E REPRESSÃO: MARCAS HISTÓRICAS 

DO MENORISMO NO PASSADO E NO PRESENTE 

As informações disponíveis na literatura especializada indicam 

que, no Brasil, o problema da infância abandonada e delinquente ganhou 

dimensão política na passagem do século XIX ao XX, particularmente 

após a abolição da escravatura e a Proclamação da República. Prova disso 

é que o Código Penal de 1890 rebaixou a idade penal de 14 para 9 anos, 

caso a criança tivesse “agido com discernimento”. Tal período foi 

marcado pelo intenso debate em torno da construção de uma nação 

civilizada, ao lado do empenho pela repressão da ociosidade, condizente 

com a instituição do trabalho livre. Para a sociedade da época, era preciso 

educar ou corrigir os “menores” (filhos de ex-escravos negros), para que 
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fossem adultos úteis e produtivos, ao mesmo tempo garantindo a ordem 

pública. 

A despeito das críticas contra a promiscuidade entre crianças e 

“criminosos adultos” nas Casas de Detenção53 e do incipiente discurso em 

favor de um regime educativo, o modelo de recolhimento e internação não 

era questionado, como atestam os projetos de lei apresentados em 1906 e 

1912, que tinham a finalidade de regulamentar a situação da “infância 

moralmente abandonada e delinquente”. 

É bastante difícil distinguir a origem – se policial, 

se jurídica – dos discursos e leis deste período. A 

autoria parecia ser conjunta, refletindo-se em 

decretos e na criação de estabelecimentos que iam 

numa mesma direção: recolher menores, de acordo 

com uma cuidadosa classificação, visando à 

prevenção (“escolas premonitórias ou de prevenção 

para os menores moralmente abandonados”) e à 

regeneração (“escolas de reforma e colônias 

correcionais para os delinquentes”, separando-os de 

acordo com a idade, sexo e tipo de crime cometido 

/ se absolvidos ou condenados) (RIZZINI, Irene, 

2009, p. 123). 

Os “menores” tidos como abandonados, pervertidos ou 

delinquentes eram equiparados aos mendigos, vagabundos, capoeiras, 

etc., o que justificava sua remessa para colônias correcionais e patronatos 

agrícolas, visando melhorar-lhes o caráter por meio da correção pelo 

trabalho. Aos “menores” que houvessem cometido “crimes” era reservado 

o trabalho agrícola: a chamada escola de reforma, cuja mais conhecida era 

a Escola XV de Novembro no Rio de Janeiro, destinava uma seção 

agrícola para os “menores delinquentes”. Paralelamente, havia total 

conivência com a utilização da mão-de-obra infantil no campo e na 

cidade, além da omissão em regulamentar este tipo de trabalho. “Neste 

cenário”, esclarece Irma Rizzini (2009, p. 233), “a colocação mais elevada 

que o ‘menor’ podia almejar era a de operário, tendo como mediadora 

nesta engrenagem idealizada pelos planejadores, a instituição de 

preservação ou de reforma”. 

                                                 
53 Irene Rizzini (2009; 2011) lembra da visita realizada pelo jurista Evaristo de 

Moraes à Casa de Detenção da capital da República, no ano de 1898, que originou 

diversos artigos publicados na imprensa da época sobre aquele “laboratório de 

crimes”, onde crianças conviviam lado a lado com “criminosos adultos”. 
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O aumento da “criminalidade infantil” era atribuído a diversos 

fatores, mas com predominância da causalidade moral. A gênese do crime 

residia na infância moralmente abandonada, nos maus costumes, na 

ociosidade e na vadiagem, na ausência de educação e controle por parte 

dos pais ou tutores. Logo foram sendo incorporados outros argumentos, 

inspirados na obra de Lombroso, com destaque para as tendências 

hereditárias, em que a criança trazia consigo a “herança do crime”. No 

discurso em favor de uma nova Justiça, especializada no trato dos 

“menores”, juristas como Ataulpho de Paiva defendiam a incorporação de 

novos conhecimentos advindos da sociologia, psiquiatria e psicologia, a 

fim de se proceder ao exame detalhado do estado físico, mental e social 

do “menor”. O estudo da situação do “menor” foi incorporado à prática 

dos primeiros Juízos de Menores, na década de 1920, inclusive com a 

criação dos chamados laboratórios. 

No processo de identificação das causas da sua 

conduta e/ou estado de abandono, o menor recebia 

um diagnóstico (ou “apreciação”), que definia a sua 

condição de indivíduo física e psiquicamente 

normal ou anormal. Auxiliado por esses exames 

técnicos, o Juízo atribuía ao indivíduo as causas de 

seu comportamento desviante, embora o discurso 

dos agentes reconhecesse a importância das causas 

sociais e econômicas da criminalidade. O 

diagnóstico (que não era somente médico, mas 

também psicológico), formulado por uma 

instituição que tinha o respaldo da ciência médica, 

como o Laboratório, legitimava, cientificamente, 

uma prática de exclusão e discriminação (RIZZINI, 

Irma, 2009, p. 251).    

Ao que parece, a concepção teórica se baseava na distinção 

positivista entre o normal e o patológico e seguia a perspectiva da 

integração social, isso numa sociedade preocupada em manter a ordem e 

a disciplina. Tal investigação, evidentemente, também se dirigia à família 

do “menor”, considerada moralmente incapaz de criar e educar seus 

filhos. Não por acaso, foram criados dispositivos legais para suspensão, 

perda e restituição do “pátrio poder”, garantindo o controle do Estado 

sobre a família pobre, por intermédio da ação tutelar sobre a criança.  

Nesse sentido, foram dados passos decisivos rumo à legislação 

especial para “menores”: a Lei Orçamentária nº. 4.242, de 1921, autorizou 

o governo a criar o “serviço de assistência e proteção à infância 

abandonada e delinquente”, serviço este que veio a ser regulamentado em 
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1923; neste mesmo ano, o Decreto nº. 16.273 reorganizou a Justiça do 

Distrito Federal, criando a figura do Juiz de Menores. Até que, finalmente, 

surgia o Código de Menores de 1927, através do Decreto nº. 17.943-A, 

consolidando as leis de assistência e proteção aos “menores”. A legislação 

reflete, ao mesmo tempo, o protecionismo e o controle absoluto do Estado:  

Ao acrescentar à categorização de menor 

abandonado ou pervertido, a frase “...ou em perigo 

de o ser”, abria-se a possibilidade de, em nome da 

lei, enquadrar qualquer um no raio de ação do Juiz. 

A intenção era ainda mais óbvia no concernente aos 

menores caracterizados como delinquentes. Uma 

simples suspeita, uma certa desconfiança, o biotipo 

ou a vestimenta de um jovem poderiam dar margem 

a que fosse sumaria e arbitrariamente apreendido 

(RIZZINI, Irene, 2011, p. 141-142).      

Com efeito, a infância foi nitidamente judicializada ao longo deste 

período, donde a popularização da categoria jurídica “menor”, utilizada 

para designar a infância pobre, abandonada ou delinquente. O termo 

“menor”, diz Irene Rizzini (2011, p. 134), “[...] torna-se uma categoria 

jurídica e socialmente construída para designar a infância pobre – 

abandonada (material e moralmente) e delinquente. Ser menor era carecer 

de assistência, era sinônimo de pobreza, baixa moralidade e 

periculosidade”. 

Havia claramente uma dicotomia entre a criança, a quem era 

dedicada a assistência médica, e o “menor”, que era objeto da ação 

jurídica, mediante práticas de classificação, recolhimento e internação54. 

Tal dicotomia se instaurou de vez na política para a infância do Estado 

Novo, expressando-se na criação de dois órgãos federais distintos: o 

Departamento Nacional da Criança (DNCr), de 1940, responsável pela 

proteção materno-infantil; e o Serviço de Assistência a Menores (SAM), 

criado em 1941, órgão que deveria organizar e centralizar a assistência ao 

“menor”. 

                                                 
54 O Juízo de Menores inaugurou uma verdadeira política de internação de 

“menores abandonados ou delinquentes”, em estabelecimentos oficiais ou 

particulares, os quais logo se mostraram insuficientes para dar conta da apreensão 

sistemática de centenas de “menores” nas ruas. Além do problema da falta de 

vagas e da superlotação, denúncias de corrupção e nepotismo começaram a 

aparecer, denotando a precariedade com que funcionavam as instituições 

especializadas para “regenerar os menores” (RIZZINI, Irma, 2009). 
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O SAM, que retirou parte das atribuições do Juízo de Menores, 

tinha dentre outras as seguintes finalidades: orientar os serviços de 

assistência a “menores desvalidos e delinquentes”; fazer a investigação 

social e o exame médico-psicológico; abrigar os “menores” à disposição 

do Juízo; recolher os “menores” em estabelecimentos adequados 

(Decreto-lei nº. 3.799/1941). O órgão surgiu inicialmente no Distrito 

Federal e, a partir de 1944, foi expandido para todo o território nacional, 

embora com atuação restrita à triagem e internação de “menores” 

encaminhados pelos Juizados. Em que pese as boas intenções, sua marca 

era a corrupção político-administrativa e os maus-tratos cometidos contra 

os “menores”:  

O SAM, no imaginário popular, alcançou uma fama 

tal que automaticamente nos remete à imagem de 

uma enorme estrutura cuja atuação representava 

mais uma ameaça à criança pobre do que 

propriamente proteção. “Escola do Crime”, 

“Fábrica de Criminosos”, “Sucursal do Inferno”, 

“Fábrica de Monstros Morais”, “SAM – Sem Amor 

ao Menor”, são representações que o órgão adquiriu 

com o tempo, notadamente a partir da década de 

1950 (RIZZINI, Irma, 2009, p. 266). 

Contudo, a extinção do SAM aconteceu somente após o golpe de 

1964, cedendo lugar à Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM), órgão responsável pela formulação e implantação da 

Política Nacional do Bem-Estar do Menor (Lei nº. 4.513/1964). De acordo 

com Vogel (2009), a FUNABEM pretendia ser a antítese do seu 

predecessor, para isso dispondo de autonomia administrativa e financeira 

e tendo abrangência nacional, com competência para realizar estudos 

sobre o problema do “menor”, oferecer treinamentos, coordenar ações e 

fiscalizar entidades públicas e privadas. 

A proposta da nova política de assistência à infância era inédita, 

pois reconhecia os aspectos negativos da internação (afastava a família, 

onerava o Estado, etc.). Daí a defesa da manutenção ou reintegração do 

“menor” ao ambiente familiar e do fortalecimento econômico-social da 

família, haja vista o entendimento de que o problema do “menor 

abandonado e delinquente” era um problema de desajustamento familiar. 

Entretanto, parece que o legado advindo da sucessão do SAM se mostrou 

pesado, levando a FUNABEM e suas afiliadas estaduais (FEBEMs) a 

continuarem recorrendo à internação como forma de prevenir a 

“marginalização dos menores” e evitar sua utilização pelos “inimigos da 

pátria”.  
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Não existia, a bem dizer, política. Havia sim 

“medidas de cunho social”, isto é, programas e 

projetos marcados pela dispersão de recursos 

(materiais, financeiros e humanos) e, com eles, 

ações fragmentárias de caráter meramente 

paliativo. E tudo isto num ambiente saturado de 

organismos burocráticos, cada qual com seu 

próprio objetivo e método de atuação (VOGEL, 

2009, p. 313, grifo do autor).  

Cabe observar que a FUNABEM foi contemporânea do Código de 

Menores de 1979, instituído pela Lei nº. 6.697, o qual consagrou a 

doutrina da situação irregular, que abrangia, de forma discriminada, os 

“menores” abandonados materialmente, vítimas de maus-tratos, em 

perigo moral, desassistidos legalmente, com desvio de conduta e autores 

de infração penal. Segundo Veronese (1999, p. 41), na vigência deste 

Código a criança ou adolescente “[...] mesmo que jamais tivesse cometido 

ato antissocial, poderia ser privada de sua liberdade de ir e vir, e perder os 

vínculos familiares e comunitários, pelo simples fato de estar em situação 

irregular”.  

No plano jurídico-legal, a ruptura doutrinária veio com a 

Constituição Federal de 1988 e, principalmente, com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90), fruto da politização da 

infância e da juventude, de que são exemplos o Movimento Nacional de 

Meninos e Meninas de Rua e o Fórum-DCA de entidades não-

governamentais. Claramente inspirado pela Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança, aprovada pela ONU em 1989, o ECA adota 

os princípios da doutrina da proteção integral, segundo a qual todas as 

crianças e adolescentes, sem distinção, são considerados sujeitos de 

direitos, devendo-se respeitar sua condição específica de pessoas em 

desenvolvimento e dar-lhes prioridade absoluta de atendimento55. 

Todavia, a declaração formal dos direitos da criança e do 

adolescente não é suficiente para efetivá-los, o que depende da 

implantação de políticas sociais de acesso universal, exatamente ao revés 

da cartilha neoliberal seguida pelo Estado brasileiro desde os anos 1990. 

                                                 
55 O artigo 227 da CF88, reproduzido no artigo 4º do ECA, estabelece que é dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

prioridade máxima, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 

à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de salvaguardá-los de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
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Na verdade, o ECA constitui uma conquista social tardia, alcançada nos 

marcos do neoliberalismo e da mundialização da economia, onde e 

quando os direitos sociais já nascem ameaçados. 

A possível efetividade do artigo 129 [que trata das 

medidas pertinentes aos pais ou responsável] está a 

exigir a criação de programas de promoção à 

família, de tratamento e orientação a alcoólatras e 

toxicômanos, e ainda exige as condições 

necessárias para que se possa realizar, quando 

necessário, o tratamento psicológico ou 

psiquiátrico, caso em que, mais uma vez, será 

necessária a conscientização e mobilização da 

sociedade civil na conquista desses serviços, 

imprescindíveis para que o Estatuto da Criança 

produza seus efeitos no mundo fático, que não o 

abstrato e “perfeito” das normas jurídicas 

(VERONESE, 1999, p. 87).  

Mas o problema vai além das promessas não cumpridas, pois o 

ECA guarda rupturas e continuidades em relação ao Código de Menores. 

Segundo Oliveira e Silva (2011), o Estatuto surgiu como resposta ao 

esgotamento histórico e jurídico do Código, que não respondia aos 

interesses das novas forças políticas pós-ditadura militar, bem como era 

incompatível com o sistema garantista e os princípios do contraditório e 

da ampla defesa. Apesar de seus avanços, observa a autora, o ECA não 

comporta ideais revolucionários, pois reproduz o projeto societário 

presente no Código de Menores, pautado na manutenção da ordem social. 

Se existe um lugar onde o Estatuto é mais parecido com o Código, 

sem dúvida, este lugar está ocupado pelo ato infracional e pelas medidas 

socioeducativas. Aqui, o ECA continua sendo essencialmente repressivo. 

Se nos idos de 1940 havia uma dicotomia entre a criança atendida pelo 

DNCr e o “menor” submetido ao SAM, parece que, contemporaneamente, 

instituiu-se uma nova divisão, agora separando a criança/adolescente 

“vítima” e o jovem “infrator”. A criança com direitos violados recebe 

medidas de proteção, podendo ser considerada um sujeito de direitos; o 

adolescente que pratica uma conduta criminalizada recebe medidas 

socioeducativas, tendendo a ser tratado como um objeto de controle. 

Nesse sentido, embora existam, majoritariamente, 

interpretações de que o ECA é destinado a todas as 

crianças e adolescentes, indistintamente de sua 

condição social, seus fundamentos sócio-histórico 

e jurídico possibilitam inferir que, à semelhança do 
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Código de Menores, ele não libertou das prisões os 

adolescentes pobres e infratores. Continua 

destinado à população pobre, potencialmente 

“perigosa” e “delinquente”. A relação pobreza e 

delinquência foi adaptada para pobreza e infração, 

mantendo-se atualizada na medida em que são os 

adolescentes pobres que, na sua grande maioria, são 

privados de liberdade (OLIVEIRA E SILVA, 2011, 

p. 121-122). 

De forma polêmica, a autora supracitada sustenta a ideia de que no 

ECA está delineado o direito penal juvenil, o qual traz consigo a 

responsabilização penal dos adolescentes pelo Sistema de Administração 

da Justiça Juvenil. Para Oliveira e Silva (2011), no Código de Menores a 

inimputabilidade era absoluta e significava que os menores de 18 anos 

eram irresponsáveis e impuníveis, ainda que recebessem punições 

disfarçadas de medidas assistenciais; e no Estatuto a inimputabilidade 

ganha outro sentido jurídico, pois os adolescentes, ao mesmo tempo e 

paradoxalmente, são inimputáveis perante o direito penal do adulto e 

penalizados pelo direito penal juvenil, já que recebem medidas de 

reconhecido caráter retributivo56.  

Por um lado, o ECA constitui uma conquista dos movimentos 

sociais em defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes; por 

outro lado, ele teve de ser negociado com setores conservadores da 

sociedade e do Estado brasileiros. Como já sinalizado (cf. capítulo 2, 

seção 2.3), o Estatuto não deve ser visto como um divisor de águas que 

teria suplantado definitivamente o Código de Menores, pois ele é 

permeado por avanços e recuos, diferenças e semelhanças, rupturas e 

continuidades. De qualquer modo, o menorismo persiste menos na lei e 

mais na sua aplicação, isto é, na forma seletiva ou desigual como o ECA 

é colocado em prática por seus operadores, dependendo da condição social 

da criança/adolescente (se pobre ou não), da sua raça (se negro ou branco) 

e do lugar onde mora (se na periferia ou no centro). 

                                                 
56 “Na atualidade, está em construção um novo mito da inimputabilidade diferente 

daquele construído com o direito menorista. Com o sistema garantista, a 

inimputabilidade também não passa de uma ficção, de uma mistificação que se 

criou em cima da isenção da responsabilidade, já que, de fato e de direito, o 

adolescente é responsabilizado penalmente. Esse novo conceito de 

inimputabilidade, assim como o velho, também falsifica a realidade e serve de 

instrumento para dar continuidade ao controle sociopenal do adolescente em 

conflito com a lei” (OLIVEIRA e SILVA, 2011, p. 159). 
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No momento atual, o maior símbolo do menorismo atende pelo 

nome de PEC 171/93, que é a Proposta de Emenda à Constituição que 

reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, nos casos de crimes 

hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte, a qual 

está em discussão no Congresso Nacional. Desse ponto de vista, a redução 

da maioridade penal deve ser interpretada na lógica do menorismo, como 

uma proposta que anula o sujeito de direitos para ver o jovem tão somente 

como um objeto de controle, que deve ser retirado da sociedade, 

segregado e punido. Aqui se unem o passado e o presente, fazendo com 

que, da boca de parlamentares ultraconservadores, saiam termos como 

“marginais travestidos de menores” ou “bandidos disfarçados de 

crianças”. 

Deixando-se de lado os aspectos estritamente jurídicos – a 

polêmica da cláusula pétrea, ou seja, se é possível ou não reduzir a 

maioridade penal via emenda constitucional –, pode-se reunir e sintetizar 

os argumentos daqueles que são a favor da PEC 171 em três grandes 

razões: o suposto aumento da criminalidade juvenil, a questão da 

periculosidade e o discurso da impunidade. De fato, levando em conta 

seus objetivos autodeclarados, a redução da maioridade penal, assim como 

seu eufemismo, que é a proposta de reforma do ECA que prevê o aumento 

do tempo de internação de 3 para até 10 anos, são medidas desnecessárias 

e contraproducentes, que servem para manter e perpetuar o menorismo.   

No que se refere à primeira razão, dizem os defensores da proposta 

que os índices de violência têm crescido assustadoramente no Brasil e que 

os principais responsáveis são os jovens menores de idade. Via de regra, 

esse argumento é fundamentado num ou outro caso específico, que 

geralmente ganha destaque na mídia sensacionalista. Poder-se-ia 

contrapor que o suposto aumento da criminalidade juvenil não condiz com 

a realidade, tendo em vista que, estatisticamente, a maioria dos crimes é 

atribuída aos adultos e não aos adolescentes. Mas a resposta é bem mais 

simples: não se pode confiar nas estatísticas criminais oficiais! Como 

demonstrado pelas pesquisas sobre os white collars, as estatísticas 

criminais registram tão somente os crimes perseguidos pelo seletivo 

sistema penal e, portanto, como observa Baratta (2011), sugerem um 

“quadro falso” de sua distribuição na sociedade57.  

                                                 
57 Além do mais, ao invés de algozes, os jovens brasileiros têm sido os maiores 

alvos da violência, em especial aqueles pobres e negros. É o que tem mostrado os 

últimos Mapas da Violência. A cada dia do ano de 2013, por exemplo, foram 

assassinados 10,3 adolescentes de 16 e 17 anos de idade, sendo que, 

proporcionalmente, morreram quase três vezes mais adolescentes negros do que 
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No tocante à segunda razão, a da periculosidade, costuma-se dizer 

que os adolescentes estão ficando cada vez mais “perigosos” e que eles 

têm cometido “crimes bárbaros e covardes”, o que também é patrocinado 

pela mídia, ao enfatizar a participação dos “menores” em crimes 

considerados graves. Mesmo se contabilizando apenas a criminalidade 

selecionada pelo sistema penal, ainda assim existiriam distorções e 

manipulações. Além das pesquisas já mencionadas (cf. capítulo 3, seção 

3.3), outro estudo recente identificou que, entre 2011 e 2013, os delitos de 

roubo, furto e tráfico de drogas representaram, em média, cerca de 70% 

do total de condutas praticadas pelos adolescentes detidos no Brasil, 

enquanto que os delitos de homicídio, latrocínio, lesão corporal e estupro 

alcançaram, juntos, menos de 13% (SILVA; OLIVEIRA, 2015).  

A terceira razão se expressa no senso comum de que “com menor 

não acontece nada”. Assim, a PEC 171 é tida como a solução para o 

problema da impunidade, que seria uma das principais causas da 

criminalidade juvenil. De forma consciente ou não, tal argumento 

confunde inimputabilidade com impunidade, ignorando a natureza 

retributiva das medidas socioeducativas previstas no ECA. Para se ter uma 

ideia, em 2010/2011 havia cerca de 17 mil adolescentes cumprindo a 

medida de internação em todo o Brasil (CNJ, 2012b); já em 2013, mesmo 

após a aprovação da lei do SINASE, o número de adolescentes privados 

de liberdade passou de 20 mil (SILVA; OLIVEIRA, 2015). Mas eles 

ficam internados por no máximo três anos, diriam os defensores da 

redução da maioridade penal. Ora, o tempo do adolescente é diferente do 

tempo do adulto: a privação de liberdade, no caso do adolescente, ocorre 

numa das mais importantes fases de sua vida, o que traz um impacto muito 

mais profundo.  

Há que se considerar, também, que o Brasil alcançou a marca de 

terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 720 mil 

presos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Levando em 

conta a capacidade do sistema prisional, existe um déficit superior a 350 

mil vagas, com mais de 90% de superlotação (BRASIL, 2017). Nesse 

contexto, não seria nenhum absurdo supor a existência de grandes 

interesses econômicos impulsionando a PEC 171, pois o sistema prisional 

brasileiro tende a se tornar (ou já está se tornando) um novo nicho de 

mercado disponível para a acumulação de capital. 

                                                 
brancos. Em 2014, foram mais de 25 mil jovens de 15 a 29 anos de idade 

assassinados, sendo que, no período entre 2003 e 2014, o número de vítimas 

negras aumentou 46,9% (WAISELFISZ, 2015; 2016). 
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Enfim, ambas as propostas, de redução da maioridade penal e de 

aumento do tempo de internação, são absolutamente desnecessárias. Mas 

elas também são contraproducentes, no sentido de que tendem a produzir 

um efeito contrário ao que delas se espera ou que é declarado por seus 

defensores (a retórica do combate à violência e à criminalidade). O 

sucesso da prisão é exatamente o seu fracasso, dizia Foucault. Quer dizer, 

se por um lado a prisão fracassa na tarefa de reduzir os crimes, por outro 

lado ela tem sido bem-sucedida na produção da delinquência. Isso vale 

plenamente para a PEC 171: seu sucesso/fracasso, se for aprovada, reside 

na capacidade de alavancar o processo de criminalização juvenil, 

viabilizando uma verdadeira produção em grande escala de “menores 

infratores”. 

De outro ângulo, a redução da maioridade penal também deve ser 

inserida no âmbito do eficientismo penal neoliberal, cujas proposições e 

práticas visam expandir e aperfeiçoar o sistema repressivo, com os 

discursos da tolerância zero e da lei e ordem. Apresentando a crise do 

sistema penal como uma crise de eficiência e negando a sua 

deslegitimação, o eficientismo busca fortalecer e ampliar o exercício do 

poder punitivo do Estado. E o pior é que, num sistema penal genocida 

como o brasileiro, punir melhor ou com mais eficiência pode ter o mesmo 

significado de pena de morte indireta. 

Com efeito, se o eficientismo penal contemporâneo 

implica a longa saga do “mais”, a saber, mais leis 

penais, mais criminalizações e apenamentos, mais 

polícias, mais viaturas, mais algemas, mais vagas 

nas prisões, mais prisões provisórias – e no Brasil 

Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) –, devem 

ser acrescentadas a esta saga, continuidade da 

histórica “Política criminal com derramamento de 

sangue”, mais mortes e mais vagas nos cemitérios 

(ANDRADE, 2012, p. 111). 

Sem dúvida, a proposta menorista e eficientista de redução da 

maioridade penal não foi feita para todos os adolescentes, 

independentemente de raça e classe social. Seu alvo já está definido 

previamente: adolescentes pobres, negros e moradores da periferia, os 

quais, por uma coincidência típica do sistema penal, são os que têm sido 

criminalizados no Brasil, como indicam os dados constantes das diversas 

pesquisas citadas neste trabalho (Volpi, 2011; Oliveira e Silva, 2011; CNJ, 

2012b).  

Como refletido no terceiro capítulo (cf. seção 3.3), a obsessão pelo 

encarceramento de jovens pobres e negros revela preocupações muito 
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mais políticas do que econômicas. O que assusta as classes dominantes e 

os setores conservadores da sociedade brasileira não é tanto o dano ou 

prejuízo patrimonial, mas, antes de tudo, a possibilidade real ou 

imaginária de uma ligação da rebeldia própria da adolescência com 

movimentos políticos contestadores ou transformadores da ordem social. 

Repita-se: medo de uma possível associação entre juventude, rebeldia e 

política. Daí talvez a persistência histórica do menorismo. 

5.2 O SINASE ENTRE A EDUCAÇÃO E A DISCIPLINA 

Fazer uma análise crítica do SINASE constitui uma tarefa 

relativamente complicada, sobretudo porque muitos especialistas e 

militantes que atuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente 

participaram de sua construção. Todavia, na condição de pesquisador, é 

preciso apreender o Sistema Socioeducativo na sua concretude, 

identificando seus limites e possibilidades, mais além das intenções 

declaradas.  

Para tanto, procedeu-se à leitura atenta de um conjunto de 

documentos legais e administrativos que compõem o SINASE, com foco 

na sua concepção, nos seus princípios e nas suas diretrizes e parâmetros 

socioeducativos58. 

Algumas questões direcionaram a análise: o que significa 

socioeducação? Qual o sentido de educação do SINASE: educar como e 

para quê? Para efetivar os direitos humanos dos adolescentes? Quais 

direitos? Deve-se mesmo falar em educação e medidas socioeducativas? 

Ou seria mais adequado falar de disciplina e medidas sociodisciplinares?     

5.2.1 O SINASE Como Parte do Sistema Penal 

A origem do SINASE remonta o ano de 2002, quando o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e a 

                                                 
58 O material analisado inclui o seguinte: documento intitulado Sistema Nacional 

de Atendimento Socioeducativo (SINASE), aprovado pela Resolução do 

CONANDA nº. 119/06; Lei nº. 12.594/12, que institui o SINASE e regulamenta 

a execução das medidas socioeducativas; Plano Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (2013), elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SDH/PR); conteúdo completo, contendo dez módulos, 

do curso de capacitação para operadores do SINASE, oferecido pela Secretaria de 

Direitos Humanos e pelo Centro de Estudos Avançados de Governo e 

Administração Pública da Universidade de Brasília.  
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então Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) promoveram 

encontros estaduais e regionais para debater a proposta de lei de execução 

de medidas socioeducativas da Associação Brasileira de Magistrados e 

Promotores da Infância e Juventude (ABMP). A partir daí, constituiu-se 

um grupo de trabalho a fim de elaborar uma proposta de Sistema 

Socioeducativo, numa parceria entre a SEDH e o CONANDA, com apoio 

do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). O documento 

ficou pronto em 2004, quando foi colocado para discussão com diversos 

operadores do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) (BRASIL, 2006). 

Desde já, nesse brevíssimo histórico, há um elemento genético a 

ser considerado. O SINASE é fruto de uma construção simultaneamente 

coletiva e heterogênea, tendo dela participado, em maior ou menor grau, 

membros do governo, representantes de organizações da sociedade civil e 

profissionais de diferentes áreas de conhecimento e vínculos 

institucionais. Em razão disso, o documento básico aprovado pela 

Resolução nº. 119/06 do CONANDA representa um consenso ou um 

acordo possível sobre o atendimento socioeducativo e veicula concepções 

e interesses distintos e até opostos. Numa palavra, o SINASE foi 

negociado e pactuado, o que implica tensões e conflitos. 

O Sistema Socioeducativo surgiu precisamente porque o ECA 

continuava sendo ignorado pelos programas de atendimento 

socioeducativo e muitos operadores do direito da criança e do adolescente. 

Ele veio para reafirmar o caráter pedagógico das medidas socioeducativas 

e forçar a aplicação efetiva do Estatuto, diante do tratamento repressivo-

punitivo frequentemente reservado aos adolescentes criminalizados. 

Segundo Veronese e Lima (2009, p. 39), “[...] é um verdadeiro manual 

que, em complemento ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mostra o 

know how, o como fazer, o como trabalhar com as medidas 

socioeducativas mediante a intervenção de práticas pedagógicas sem 

violar direitos”. 

Com efeito, o SINASE não é meramente tautológico, pois não se 

limita a dizer o que já está previsto no ECA. A Lei nº. 12.594/12, entre 

outras inovações, define claramente as competências da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; prevê a elaboração de 

planos decenais de atendimento socioeducativo; exige procedimento 

judicial específico para execução das medidas de LA, PSC, semiliberdade 

e internação; prevê a elaboração de Plano Individual de Atendimento 

(PIA) pela equipe técnica do programa, com a participação efetiva do 

adolescente e de sua família; estabelece que as entidades de atendimento 

socioeducativo devem prever regime disciplinar, com instauração de 
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processo disciplinar para aplicação de qualquer sanção, garantindo-se a 

ampla defesa e o contraditório (BRASIL, 2012). 

O SINASE é autodefinido como “conjunto ordenado de princípios, 

regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, financeiro e 

administrativo, que envolve desde o processo de apuração de ato 

infracional até a execução de medida socioeducativa” (BRASIL, 2006, p. 

22). Ele é considerado por seus formuladores como uma política pública 

específica e articulada, configurando-se como um subsistema dentro do 

chamado Sistema de Garantia de Direitos (SGD), ao lado da educação, da 

saúde, da assistência social, da Justiça e da segurança pública. 

No interior do SGD existem diversos subsistemas 

que tratam, de forma especial, de situações 

peculiares. Dentre outros subsistemas, incluem-se 

aqueles que regem as políticas sociais básicas, de 

assistência social, de proteção especial e de justiça 

voltados ao atendimento de crianças e adolescentes. 

É nesse contexto que se insere o atendimento ao 

adolescente em conflito com a lei desde o processo 

de apuração, aplicação e execução de medida 

socioeducativa. Pode-se dizer que a reunião de suas 

regras e critérios, de forma ordenada e que almeje 

reduzir as complexidades de atuação dos atores 

sociais envolvidos, possibilita a construção de um 

subsistema que, inserindo-se no SGD, atua sobre 

esse ambiente específico relacionado a esses 

adolescentes. A esse subsistema específico dá-se o 

nome de Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), o qual se comunica e 

sofre interferência dos demais subsistemas internos 

ao Sistema de Garantia de Direitos (tais como 

Saúde, Educação, Assistência Social, Justiça e 

Segurança Pública) (BRASIL, 2006, p. 22).    

O texto original aprovado pelo CONANDA também apresenta o 

SINASE como “política pública destinada à inclusão do adolescente em 

conflito com a lei” (BRASIL, 2006, p. 23). Além de superar a situação de 

exclusão social a que estariam submetidos os adolescentes criminalizados, 

o Sistema Socioeducativo almeja garantir e efetivar seus direitos 

fundamentais, para isso contando com a participação das demais políticas 

públicas. Na opinião de Veronese e Lima (2009, p. 40): “O SINASE, sem 

dúvida alguma, é um importante instrumento jurídico-político que 

contribui para a concretização dos direitos dos adolescentes envolvidos 

com ato infracional”. 
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Um princípio fundamental do SINASE é o da incompletude 

institucional ou intersetorialidade. Tal princípio significa que o Sistema 

Socioeducativo, para sua efetivação, depende da articulação com os 

demais subsistemas do SGD, especialmente com as políticas sociais 

(saúde, educação e assistência social). Isso é tão enfatizado que gera a 

falsa impressão de que o SINASE é uma política pública de proteção 

social, que atua na garantia dos direitos sociais, ao lado de outras políticas, 

visando promover o bem-estar dos adolescentes criminalizados. Como 

visto no capítulo anterior (cf. seção 4.4), adolescentes pobres e negros têm 

sido internados, entre outros motivos, também como forma de tratamento 

compulsório contra a drogadição, o que faz do SINASE uma contraditória 

porta de entrada para as políticas sociais (nesse caso, a política de saúde), 

pois, para terem seus direitos garantidos, estes adolescentes precisam ser 

criminalizados e punidos.  

O problema é que o Sistema Socioeducativo se autoapresenta 

institucionalmente como se fosse separado e autônomo em relação aos 

Sistemas de Justiça e de Segurança Pública. Ora, o SINASE está dentro e 

não fora do sistema penal; ele é parte integrante do próprio sistema penal. 

Utilizando a sua terminologia sistêmica, o SINASE seria um subsistema 

do sistema penal e não da sigla SGD. Por isso, o Sistema Socioeducativo 

jamais pode ser considerado uma política de proteção social, com status 

semelhante às políticas de educação, saúde e assistência social, pela 

simples razão de que ele existe essencialmente para punir e não para 

proteger o adolescente. Embora tenha especificidades, o SINASE está 

para a Polícia e para o Judiciário exatamente como a Prisão, cumprindo a 

mesma função de execução punitiva59. 

De tudo quanto foi lido a respeito do SINASE, constata-se que, de 

forma implícita ou explícita, as condutas praticadas pelos adolescentes são 

relacionadas à desigualdade social, a qual é entendida ora como fruto da 

concentração ou má distribuição de renda, ora como não acesso às 

políticas sociais públicas, em especial pela população negra. O Plano 

Nacional de Atendimento Socioeducativo, por exemplo, afirma que: “As 

                                                 
59 Isso vale também para as medidas socioeducativas em meio aberto (LA e PSC), 

pois o fato de serem executadas por meio da proteção social especial de média 

complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) não exclui sua 

natureza punitiva e de controle social. Nesse caso, o que se verifica é o 

desvirtuamento da política de assistência social, que é utilizada para executar 

medidas determinadas pelo Judiciário, cumprindo uma função incompatível com 

suas finalidades. De um lado, é a assistência social servindo ao sistema penal; de 

outro lado, é o sistema penal se utilizando da assistência social.    



208 

causas da violência, como as desigualdades sociais, o racismo, a 

concentração de renda e a dificuldade ao acesso a políticas públicas, não 

se resolvem com leis penais mais severas e sim através de medidas 

capazes de romper com a violência e seu ciclo perverso” (BRASIL, 2013, 

s/p.). 

Vê-se, assim, a predominância do discurso estatutário, conforme 

analisado no segundo capítulo (cf. seção 2.3). Recorde-se que a 

abordagem estatutária vincula o ato infracional diretamente à ausência ou 

às falhas das políticas sociais públicas, apresentando como solução as 

próprias medidas previstas no ECA, cuja aplicação efetiva poderia levar à 

tão sonhada inclusão social dos adolescentes. Seguindo este raciocínio, 

argumenta-se que o ato infracional existe porque o ECA não é cumprido, 

que o adolescente viola o direito do outro porque tem seus direitos 

violados ou não garantidos pelo Estado, que a criminalidade juvenil é 

produto da falta de educação, de saúde, de assistência social, etc. 

Como já observado, a abordagem estatutária, ao insistir numa 

explicação causal da criminalidade juvenil, sem problematizar o sistema 

penal, acaba se inserindo dentro do paradigma etiológico em criminologia. 

É certo que tal abordagem vai além dos aspectos biológicos e psicológicos 

para encontrar as “causas sociais”, porém, mesmo assim, segue a lógica 

positivista que pretende estudar as causas da criminalidade a despeito da 

atuação do sistema penal e das instituições de controle social. Como não 

enfrenta o poder de seleção do sistema penal, o discurso estatutário deixa 

intocável aquilo que é essencial, isto é, o processo de criminalização que 

produz o “menor infrator”. 

Ao que tudo indica, é esta criminologia estatutária que fundamenta 

a política de atendimento socioeducativo, influenciando seus princípios, 

diretrizes e parâmetros. Não surpreende, pois, que o SINASE se 

autoapresente como se fosse uma política específica de proteção social e 

não como parte integrante da política criminal. Ao aparentar confortável 

distância do sistema penal, o Sistema Socioeducativo acaba legitimando 

a sua intervenção e isentando-o de qualquer responsabilidade na produção 

da criminalidade juvenil. Coerente com sua própria teoria, portanto, o 

SINASE ignora seu pertencimento institucional e finge não participar do 

exercício do poder punitivo do Estado.   

Outro princípio do atendimento socioeducativo é o respeito aos 

direitos humanos consagrados na Declaração Universal, cujos valores 

norteadores são a liberdade, a solidariedade, a justiça social, a 

honestidade, a responsabilidade e o respeito às diferenças. Destarte, os 

programas de atendimento socioeducativo devem garantir aos 

adolescentes o acesso à escolarização formal, às atividades esportivas e 
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culturais, aos serviços de saúde, aos cursos profissionalizantes e ao 

mercado de trabalho, além de elementos básicos como alimentação, 

vestuário e documentação civil. Inclusive, a qualidade dos programas 

socioeducativos deve ser avaliada considerando indicadores de direitos 

humanos (BRASIL, 2006). 

Mas, afinal, que direitos são estes? Quem são os portadores dos 

direitos humanos? Marx, em sua obra A Questão Judaica, já dizia que os 

direitos do homem, solenemente declarados, nada mais são que os direitos 

do indivíduo isolado, membro da sociedade civil; são direitos do homem 

egoísta, voltado para os seus próprios interesses, separado dos outros 

homens e distinto do cidadão político. Assim o são os direitos 

considerados naturais e imprescritíveis: a liberdade de fazer tudo que não 

prejudique o outro, a propriedade como direito de usufruir dos bens, a 

igualdade de todos perante a lei e a segurança que protege as pessoas e 

suas propriedades. 

Nenhum dos chamados direitos humanos 

ultrapassa, portanto, o egoísmo do homem, do 

homem como membro da sociedade burguesa, isto 

é, do indivíduo voltado para si mesmo, para seu 

interesse particular, em sua arbitrariedade privada e 

dissociado da comunidade. Longe de conceber o 

homem como um ser genérico, estes direitos, pelo 

contrário, fazem da própria vida genérica, da 

sociedade, um marco exterior aos indivíduos, uma 

limitação de sua independência primitiva. O único 

nexo que os mantém em coesão é a necessidade 

natural, a necessidade e o interesse particular, a 

conservação de suas propriedades e de suas 

individualidades egoístas (MARX, 2007, p. 36). 

A emancipação política reduziria o homem, por um lado, a um 

membro egoísta da sociedade civil, e por outro lado, a um cidadão político 

abstrato. Só a emancipação humana pode unificar o que a modernidade 

fragmentou, isto é, o indivíduo e seu ser genérico, fazendo com que o 

indivíduo reconheça as suas próprias forças como forças sociais. A 

emancipação humana será plena “somente quando o homem individual 

real recupera em si o cidadão abstrato e se converte, como homem 

individual, em ser genérico [...]” (MARX, 2007, p. 42). 

Todavia, a distinção entre emancipação política e emancipação 

humana não pode ser vista como fonte de oposição, como se uma estivesse 

necessariamente contra a outra, impedindo ou dificultando a sua 

realização. O próprio Marx (2007, p. 23) soube reconhecer isso com 
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clareza: “Não há dúvida que a emancipação política representa um grande 

progresso. Embora não seja a última etapa da emancipação humana em 

geral, ela se caracteriza como a derradeira etapa da emancipação humana 

dentro do contexto do mundo atual”. 

Se o SINASE participa diretamente do exercício do poder punitivo 

do Estado, é preciso atentar para a operacionalidade real do sistema penal 

brasileiro, cuja característica principal é o “genocídio em ato ou em 

andamento”, para dizer com Zaffaroni (2001). Seguindo a perspectiva do 

“realismo marginal” (cf. capítulo 3, seção 3.2), deve-se reconhecer a 

letalidade dos sistemas penais na periferia do capitalismo, cuja 

deslegitimação não decorre de sua ineficiência ou incapacidade, mas sim 

de sua própria violência institucional. Daí a necessidade de ajustar a 

preocupação teórica e política para estabelecer como prioridade a redução 

da violência e a preservação da vida humana. “[...] Nossos cálculos de 

conveniência e necessidade, nossas estratégias e táticas, baseiam-se no 

reconhecimento da vida humana e de sua aniquilação intensiva, como 

dado primário de nossa realidade marginal” (ZAFFARONI, 2001, p. 162). 

Diante da violência e do genocídio do sistema penal brasileiro, o 

garantismo jurídico-penal adquire especial relevância, constituindo-se 

como luta política pela garantia ou não violação dos direitos humanos, 

buscando precisamente limitar o exercício do poder punitivo do Estado. 

No capítulo anterior, ao apresentar o modus operandi da criminalização 

juvenil entre a Polícia e o Judiciário, percebeu-se diversas violações de 

direitos e garantias fundamentais, como a inviolabilidade do domicílio, o 

direito ao silêncio ou a presunção de inocência. Em qualquer caso, não se 

pode permitir que o sistema penal passe por cima da legalidade sob 

nenhum pretexto, inclusive e principalmente aquele da “guerra às drogas”. 

Colocando-se o SINASE no seu lugar concreto, isto é, no interior 

do sistema penal e não do SGD, qual seria sua importância estratégica? 

Entende-se que ele deve ser utilizado como instrumento jurídico-político 

na defesa garantista dos direitos humanos, funcionando internamente 

como lócus de resistência à opressão do sistema penal. A importância do 

SINASE não é viabilizar direitos que são do âmbito de outras políticas 

(estas sim de proteção social, como a saúde, a educação e a assistência 

social), mas, acima de tudo, evitar ou reduzir as violações de direitos que 

ocorrem na própria execução das medidas socioeducativas. Nesse pensar 

realista, todo o seu ímpeto garantidor de direitos deve ser colocado 

prioritariamente na luta política contra a violência institucional. Numa 

palavra, antes de pedir mais Estado (social), o SINASE deveria exigir 

menos Estado (penal).     
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Dito isto, pode-se agora avançar para refletir sobre a concepção de 

educação do SINASE, não sem antes precisar a categoria escolhida para 

guiar a análise, qual seja, a disciplina. 

5.2.2 Disciplina: de Que se Trata?  

Para se entender a disciplina, no sentido foucaultiano do termo, é 

preciso reter, antes de tudo, dois pressupostos básicos que orientam as 

análises do autor de Vigiar e Punir. O primeiro deles: “poder se exerce 

mais que se possui” (FOUCAULT, 2013b, p. 29). Significa que o poder 

não é uma propriedade ou um privilégio, que pertence a determinados 

indivíduos, grupos ou mesmo classes sociais, devendo ser concebido 

como uma estratégia movida por disposições, técnicas e táticas. Seria mais 

adequado, portanto, falar de relações de poder que do poder em si. Foi 

assim que Foucault investigou a maneira como o sujeito tem o seu próprio 

corpo investido por relações de poder. 

O segundo pressuposto é o seguinte: os mecanismos através dos 

quais se exerce o poder têm efeitos “positivos” e não puramente 

repressivos. O poder não busca apenas reprimir, impedir ou obrigar, como 

se tivesse tão somente um caráter sancionatório. O poder tem sua 

“utilidade”: ele produz, induz, investe o corpo do sujeito. Daí porque o 

corpo está mergulhado num campo político: 

Este investimento político do corpo está ligado, 

segundo relações complexas e recíprocas, à sua 

utilização econômica; é, numa boa proporção, 

como força de produção que o corpo é investido por 

relações de poder e de dominação; mas em 

compensação sua constituição como força de 

trabalho só é possível se ele está preso num sistema 

de sujeição (onde a necessidade é também um 

instrumento político cuidadosamente organizado, 

calculado e utilizado); o corpo só se torna força útil 

se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo 

submisso (FOUCAULT, 2013b, p. 28-29). 

No curso A Sociedade Punitiva, Foucault rejeita quatro esquemas 

teóricos que conduziriam as análises sobre o poder. O primeiro deles é o 

da apropriação, ou seja, a ideia do poder como algo que alguns possuem 

e outros não, ou como algo pertencente a uma determinada classe social. 

Para o autor, o poder não é possuído e sim exercido, sendo caracterizado 
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por uma relação belicosa e não de apropriação60. O segundo esquema é o 

da localização, segundo o qual o poder está sempre localizado nos 

aparatos estatais. Foucault discorda porque vê no aparato estatal uma 

forma concentrada de um sistema de poder que é muito mais amplo e 

difuso na sociedade. O terceiro é o esquema da subordinação, onde o 

poder mantém ou reproduz um modo de produção, sob o qual estaria 

sempre subordinado. Para o autor, o poder funciona em níveis mais 

profundos, não apenas garantindo um modo de produção, mas sendo um 

elemento constitutivo dele. O quarto esquema indica que o poder só pode 

produzir efeitos ideológicos, alternando entre a violência pura e simples 

ou o discurso da ideologia. Para Foucault, o exercício de um poder 

possibilita a formação de um saber e não de uma ideologia; em 

contrapartida, todo saber possibilita o exercício de um poder 

(FOUCAULT, 2015a). 

A rejeição ao terceiro esquema teórico, o da subordinação, é 

particularmente interessante. Foucault cita como exemplo aquilo que ele 

chama de “instituições de sequestro” (prisão, escola, fábrica, etc.), 

dizendo que o sistema de poder da sequestração vai além da garantia do 

modo de produção, pois atua no nível de sua própria constituição. A 

sequestração serviria para submeter o tempo dos indivíduos ao aparato de 

produção, constituindo-o como força de trabalho. Se a estrutura 

econômica permite transformar a força de trabalho dos indivíduos em 

força produtiva, antes disso a estrutura de poder da sequestração 

possibilita transformar seu tempo de vida em força de trabalho. “O 

capitalismo”, diz Foucault (2015a, p. 211), “não encontra a força de 

trabalho pronta”. 

É falso dizer, como alguns famosos pós-hegelianos, 

que a existência concreta do ser humano é o 

trabalho. O tempo e a vida do homem não são por 

natureza trabalho; são prazer, descontinuidade, 

festa, repouso, necessidade, instantes, acaso, 

violência, etc. Ora, toda essa energia explosiva 

                                                 
60 “Evidentemente, nessa espécie de guerra geral através da qual se exerce o poder, 

há uma classe social que ocupa um lugar privilegiado e, por isso, pode impor sua 

estratégia, conseguir diversas vitórias, acumulá-las e obter para seu proveito um 

efeito de superpoder, mas esse efeito não é da ordem da superposse. O poder não 

é monolítico. Nunca é inteiramente controlado de certo ponto de vista por certo 

número de pessoas. A cada instante, ele se desenrola em pequenas disputas 

singulares, com inversões locais, derrotas e vitórias regionais, desforras 

provisórias” (FOUCAULT, 2015a, p. 207-208). 
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precisa ser transformada em força de trabalho 

contínua e continuamente oferecida no mercado. É 

preciso sintetizar a vida em força de trabalho, o que 

implica a coerção desse sistema de sequestração. A 

astúcia da sociedade industrial, para exercer essa 

coerção que transforma o tempo da vida em força 

de trabalho, foi ter retomado a velha técnica da 

reclusão dos pobres, que no período clássico era 

uma maneira de fixar e, ao mesmo tempo, eliminar 

aqueles que, por ociosidade, vagabundagem ou 

revolta, tivessem escapado a todas as fixações 

geográficas nas quais se dava o exercício da 

soberania. Essa instituição deverá ser generalizada 

e utilizada, ao contrário, para prender os indivíduos 

aos aparatos sociais; será especificada segundo toda 

uma série de aparatos que vão da fábrica-prisão à 

prisão, passando por asilos, escolas, casas de 

correção. Todo aquele velho sistema de reclusão, 

reutilizado para esse fim, possibilitará a 

sequestração, que é efetivamente constitutiva dos 

modos de produção (FOUCAULT, 2015a, p. 211).  

Seguindo, pois, os pressupostos foucaultianos, pode-se entender a 

disciplina como uma modalidade de exercício de poder ou uma tecnologia 

de poder, isto é, uma maneira específica segundo a qual uns exercem o 

poder sobre outros. Ela não é uma inovação recente, tendo se tornado, 

sobretudo a partir do século XVIII, uma fórmula geral de dominação. 

“Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do 

corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem 

uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar as 

‘disciplinas’” (FOUCAULT, 2013b, p. 133). 

A disciplina, então, seria uma espécie de “anatomia política”, cujo 

efeito é fabricar corpos dóceis, ou seja, ao mesmo tempo, úteis e 

obedientes. Ela investe coercitivamente sobre o corpo humano, 

manipulando seus movimentos, gestos, comportamentos, criando nele um 

determinado modo de agir. Ela produz, simultaneamente, de um lado, 

aptidão ou capacidade, e de outro, uma relação de sujeição. Nas palavras 

de Foucault (2013b, p. 133-134): “A disciplina aumenta as forças do corpo 

(em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em 

termos políticos de obediência)”. 

São três os instrumentos do poder disciplinar. Primeiro, a vigilância 

hierárquica, um jogo de olhar silencioso e discreto que permite observar, 

fiscalizar e controlar os indivíduos. Segundo, a sanção normalizadora, 
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uma espécie de micropenalidade que atua no vazio deixado pelas leis, 

punindo todo e qualquer desvio à regra e buscando “normalizar” o 

indivíduo. Terceiro, o exame, um mecanismo que liga formação de saber 

e exercício de poder, dando visibilidade ao indivíduo, documentando-o e 

fazendo dele um “caso” (FOUCAULT, 2013b). 

Não é necessário recorrer à violência para disciplinar. Com melhor 

eficácia ainda, a disciplina pode ser leve e sutil, permitindo uma vigilância 

generalizada, através da extensão progressiva dos seus mecanismos. O 

Panóptico de Bentham61 se apresenta como um modelo generalizável de 

funcionamento, servindo para vigiar os prisioneiros, cuidar dos doentes, 

instruir os estudantes, fiscalizar os operários, podendo ser utilizado nas 

prisões, nos hospitais, nas escolas, nas oficinas. Como observa Foucault 

(2013b, p. 195): “Cada vez que se tratar de uma multiplicidade de 

indivíduos a que se deve impor uma tarefa ou um comportamento, o 

esquema panóptico poderá ser utilizado”. 

Os mecanismos disciplinares tendem a se difundir e se espraiar por 

todo o corpo social. Eles podem, até mesmo, desinstitucionalizar-se, ou 

seja, sair das instituições fechadas e circular de modo livre, configurando 

um verdadeiro panoptismo social. Os grupos religiosos e a polícia, por 

exemplo, realizam muito bem certas funções disciplinares, agindo como 

uma rede de disciplinamento da população. 

Pode-se então falar, em suma, da formação de uma 

sociedade disciplinar nesse movimento que vai das 

disciplinas fechadas, espécie de “quarentena” 

social, até o mecanismo indefinidamente 

generalizável do “panoptismo”. Não que a 

modalidade disciplinar do poder tenha substituído 

todas as outras; mas porque ela se infiltrou no meio 

das outras, desqualificando-as às vezes, mas 

servindo-lhes de intermediária, ligando-as entre si, 

prolongando-as, e principalmente permitindo 

conduzir os efeitos de poder até os elementos mais 

tênues e mais longínquos. Ela assegura uma 

distribuição infinitesimal das relações de poder 

(FOUCAULT, 2013b, p. 204). 

É como se a prisão se estendesse para além da prisão, formando um 

continuum carcerário por meio da difusão e generalização das técnicas 

                                                 
61 “O Panóptico é uma máquina de dissociar o par ver-ser visto: no anel periférico, 

se é totalmente visto, sem nunca ver; na torre central, vê-se tudo, sem nunca ser 

visto” (FOUCAULT, 2013b, p. 191). 
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disciplinares. Nesse passo, o poder de punir se torna algo natural e 

legítimo, exercido sem excessos ou abusos, contra todo e qualquer desvio, 

contra a mais ínfima ilegalidade. Segundo Foucault (2013b), a sociedade 

moderna como que distribui o poder normalizador, havendo vários 

“juízes” da normalidade (professor-juiz, médico-juiz, assistente social-

juiz, etc.), cada qual submetendo o corpo a uma nova economia do poder. 

Sem dúvida, a escola representa um exemplo típico do poder 

disciplinar. Ela busca incutir em seus alunos uma conduta padronizada ou 

normalizada, que se baseia em elementos como assiduidade, 

pontualidade, dedicação, obediência, etc. Cada vez que surge um aluno 

cujo comportamento se desvia do padrão de normalidade, torna-se 

necessário e urgente discipliná-lo, quer dizer, transformá-lo num aluno 

dócil e útil. Tudo isso para que ele seja, no futuro, um “homem de bem”, 

honesto, sim, mas fundamentalmente trabalhador e obediente. 

Na verdade, o sistema educacional como um todo poderia ser 

pensado também na ótica da disciplina. Pense-se, por exemplo, no ensino 

técnico-profissionalizante, voltado à instrução sobre o uso da tecnologia 

e o manuseio produtivo dos instrumentos de trabalho. Uma técnica de 

adestramento que produz um corpo adaptado ao modo de produção 

capitalista. Entre a educação e a fábrica existe uma relação muito próxima, 

uma relação, por assim dizer, de cumplicidade. 

Do sistema fabril [...] brota o germe da educação do 

futuro, que há de conjugar, para todas as crianças a 

partir de certa idade, o trabalho produtivo com o 

ensino e a ginástica, não só como forma de 

incrementar a produção social, mas como único 

método para a produção de seres humanos 

desenvolvidos em suas múltiplas dimensões 

(MARX, 2013, p. 554). 

É preciso ver a disciplina em seu papel “positivo” ou produtivo, na 

medida em que ela busca aumentar a utilidade dos indivíduos. Numa 

fábrica, por exemplo, a disciplina não visa apenas fazer respeitar os 

regulamentos; mais do que isso, seu propósito é desenvolver as aptidões, 

melhorar as habilidades, tornar os operários mais produtivos. No modo de 

produção capitalista, pois, a disciplina funciona como técnica que fabrica 

indivíduos úteis ou “indivíduos-máquinas”.  

Para tanto, a disciplina cumpre algumas funções essenciais. Ela 

distribui os indivíduos no espaço, fixando cada indivíduo no seu lugar, 

dividindo e localizando os corpos segundo o “princípio do 

quadriculamento” (FOUCAULT, 2013b). Por meio dela, na fábrica, pode-
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se distribuir e articular os trabalhadores em torno de um aparelho de 

produção, de modo a tornar o espaço fabril útil e produtivo. Com ela é 

possível alinhar a força de trabalho entre as diversas máquinas, 

submetendo os corpos singulares à dinâmica mecanizada da produção 

industrial. 

Todo trabalho na máquina exige instrução prévia do 

trabalhador para que ele aprenda a adequar seu 

próprio movimento ao movimento uniforme e 

contínuo de um autômato. Como a própria 

maquinaria coletiva constitui um sistema de 

máquinas diversas, que atuam simultânea e 

combinadamente, a cooperação que nela se baseia 

exige também uma distribuição de diferentes 

grupos de trabalhadores entre as diversas máquinas 

(MARX, 2013, p. 492). 

Com efeito, a divisão do trabalho pressupõe a cooperação entre os 

trabalhadores e grupos de trabalhadores, principalmente na grande 

indústria. Eis aqui mais uma função do poder disciplinar: a composição 

de forças. A disciplina permite articular os corpos uns com os outros, 

extrair deles a máxima força e fazê-los trabalhar em conjunto. “Não há 

um só momento da vida de que não se possa extrair forças”, diz Foucault 

(2013b, p. 159), “desde que se saiba diferenciá-lo e combiná-lo com 

outros”. 

Uma outra função da disciplina é que ela permite capitalizar o 

tempo, fazer bom uso dele, torná-lo mais rentável. Marx (2013) mostrou 

que a maquinaria é o meio mais poderoso para prolongar a jornada de 

trabalho, transformando todo o tempo de vida do trabalhador em tempo 

de trabalho62. E quando a jornada de trabalho foi legalmente reduzida, a 

maquinaria provocou, em contrapartida, a intensificação do ritmo de 

trabalho. Não há dúvida de que o movimento acelerado e contínuo das 

máquinas exige do operário a mais rigorosa disciplina. É preciso mais 

esforço, mais atenção, mais regularidade, mais rapidez, mais eficiência, 

pois não se pode perder um só instante do tempo de trabalho. 

                                                 
62 “Daí este notável fenômeno na história da indústria moderna, a saber, de que a 

máquina joga por terra todas as barreiras morais e naturais da jornada de trabalho. 

Daí o paradoxo econômico de que o meio mais poderoso para encurtar a jornada 

de trabalho se converte no meio infalível de transformar todo o tempo de vida do 

trabalhador e de sua família em tempo de trabalho disponível para a valorização 

do capital” (MARX, 2013, p. 480).  
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Assim, a disciplina deve ser vista também como aparelho para 

adicionar e capitalizar o tempo dos indivíduos, cujas técnicas possibilitam 

uma nova maneira de gerir o tempo e torná-lo útil. Um corpo disciplinado 

deve aprender a otimizar o tempo: “No bom emprego do corpo, que 

permite um bom emprego do tempo, nada deve ficar ocioso ou inútil: tudo 

deve ser chamado a formar o suporte do ato requerido” (FOUCAULT, 

2013b, p. 147). 

Não se ignora que, na obra de Foucault, há uma passagem do poder 

disciplinar para a biopolítica, isto é, da disciplina do indivíduo à 

regulamentação da população, do controle exercido nas instituições 

fechadas ao controle exercido a céu aberto, da sociedade disciplinar à 

sociedade de normalização63. Entretanto, entende-se que a análise 

foucaultiana sobre a disciplina possibilita, como nenhuma outra, a 

compreensão da lógica das medidas socioeducativas aplicadas ao 

adolescente criminalizado, até porque a disciplina não foi suprimida ou 

substituída, estando articulada à biopolítica que se tornou predominante 

na sociedade capitalista contemporânea.  

5.2.3 Para Além da Socioeducação: as Medidas Sociodisciplinares  

As medidas socioeducativas, previstas no artigo 112 do ECA, 

podem ser divididas entre aquelas em meio aberto (advertência, obrigação 

de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade e liberdade 

assistida) e as de meio fechado (semiliberdade e internação). Conforme o 

Estatuto, elas são destinadas aos adolescentes, entre 12 e 18 anos 

incompletos, que tenham praticado “ato infracional”, isto é, a conduta 

descrita como crime ou contravenção pela lei penal. Ainda, tais medidas 

devem ser aplicadas levando em conta a capacidade do adolescente para 

cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração, bem como as 

necessidades pedagógicas. Os procedimentos de execução foram 

regulamentados pela Lei do SINASE, que, em seu artigo 35, reafirma os 

princípios da legalidade, excepcionalidade, proporcionalidade e 

brevidade. 

                                                 
63 A temática da biopolítica aparece inicialmente numa conferência realizada no 

Brasil em 1974 sobre o “nascimento da medicina social”, bem como em “História 

da sexualidade I – a vontade de saber”, sendo posteriormente desenvolvida nos 

cursos ministrados no Collège de France: “Em defesa da sociedade” (1975-1976), 

“Segurança, território, população” (1977-1978) e “Nascimento da biopolítica” 

(1978-1979). 
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Indo além dos aspectos estritamente legais, a primeira questão que 

emerge é a seguinte: as medidas socioeducativas possuem caráter 

sancionatório ou pedagógico? O assunto é polêmico e suscita opiniões 

divergentes, que vão de um extremo ao outro, polarizando concepções 

punitivas e educativas. Alguns autores reconhecem a natureza 

sancionatória e punitiva das medidas, dizendo que elas são impostas pelo 

Estado e restringem direitos do adolescente, porém consideram que a 

finalidade das medidas é essencialmente pedagógica, no sentido de 

“reeducar” o adolescente para a vida social. Outros autores entendem que 

o discurso da socioeducação é falacioso, pois tanto a natureza quanto a 

finalidade das medidas são de conteúdo repressivo, respaldadas na 

ideologia da defesa da sociedade. 

O SINASE, em seus documentos oficiais, explicitamente, sustenta 

que a natureza das medidas socioeducativas é dupla: sancionatória de um 

lado, mas pedagógica de outro, devendo prevalecer esta última. No texto 

aprovado pelo CONANDA se lê o seguinte: 

As medidas socioeducativas possuem em sua 

concepção básica uma natureza sancionatória, vez 

que responsabilizam judicialmente os adolescentes, 

estabelecendo restrições legais e, sobretudo, uma 

natureza sócio-pedagógica, haja vista que sua 

execução está condicionada à garantia de direitos e 

ao desenvolvimento de ações educativas que visem 

à formação da cidadania. Dessa forma, a sua 

operacionalização inscreve-se na perspectiva ético-

pedagógica (BRASIL, 2006, p. 47).  

Assim como a adolescência é uma fase intermediária entre a 

infância e a vida adulta, o SINASE busca uma espécie de meio-termo 

entre a proteção de direitos e a reprovação da conduta criminalizada. 

Segundo Frasseto, Figueiredo e Saraiva (2012), a medida socioeducativa 

tem duas faces, uma educativa e outra punitiva, sendo que ambas operam 

simultaneamente e nenhuma delas pode ser esquecida, sob pena de 

distorções graves. Para estes autores, que elaboraram um dos módulos do 

curso de capacitação para operadores do SINASE, é necessário combinar 

as duas faces da medida, construindo uma síntese, um conceito 

aglutinador, donde a ideia de “responsabilização”. 

Responsabilizar é criar deveres em razão de um 

fato. Não se trata de sofrer um mal, pura e 

simplesmente, como na punição clássica. Trata-se, 

sim, de ser alvo de uma ação de força (carga 

punitiva) cuja intenção maior é fazer com que o 
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sujeito se aproprie de sua ação transgressora 

(reconheça sua prática como decisão pessoal) e se 

aperceba das consequências dela resultantes, seja 

para vítima, seja para ele mesmo. E, diante disso, 

espera-se que o adolescente, ressignificando o ato, 

ressignificando sua vida, mostre, com ações 

concretas – em benefício de si, da comunidade ou 

da vítima, seu reposicionamento (FRASSETO; 

FIGUEIREDO; SARAIVA, 2012, p. 11). 

Eis como o SINASE resolve o problema da ambiguidade das 

medidas socioeducativas: o caminho é conciliar ou harmonizar os polos 

opostos da educação e da punição, da garantia de direitos e da 

responsabilização, da “reeducação” do adolescente e da defesa da 

sociedade. Sempre que possível, o Sistema Socioeducativo recomenda 

evitar a medida de internação e fazer uso preferencial das medidas em 

meio aberto. Mas que educação é esta que deve absorver e conter em si o 

caráter sancionatório das medidas? Uma educação que saiba punir? Ou 

uma punição que saiba educar? 

Quando se abrem as cortinas da socioeducação, o que se vê em 

funcionamento é a disciplina ou as técnicas disciplinares, cujo efeito é 

tornar os adolescentes criminalizados, ao mesmo tempo, obedientes e 

produtivos. De um lado, o culto à lei e à ordem; do outro, a instrução 

mínima para o mercado de trabalho; e, enfim, o ajustamento destes 

adolescentes numa sociedade que pode até ser admitida como desigual e 

injusta, mas, no fundo, é considerada como natural e inevitável. Assim, 

pode-se lançar a hipótese de que, mais do que medidas socioeducativas, 

tratam-se, na verdade, de medidas sociodisciplinares. 

Isso não quer dizer que a disciplina substitui a sanção e a 

pedagogia, como algo alternativo, contrário ou muito diferente. Significa 

antes que a disciplina reúne a dupla natureza das medidas, fazendo-as 

funcionar em conjunto, prolongando a sua eficácia, coincidindo nos seus 

efeitos. Numa palavra, a disciplina permite instruir à semelhança da 

pedagogia e punir à maneira da sanção. 

No SINASE a disciplina é considerada apenas como meio ou 

instrumento para a realização da ação pedagógica. Mas a disciplina é bem 

mais do que isso. Ela é a alma das medidas socioeducativas. Suas técnicas 

permitem articular meios e fins: punir moderadamente ou responsabilizar, 

fazer respeitar as leis e instruir para o trabalho; tudo, é claro, para defender 

uma sociedade supostamente movida por interesses gerais. E se a 

disciplina pode restringir o uso da força e utilizar mecanismos de 
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vigilância, o Sistema Socioeducativo, se quisesse, poderia evitar a medida 

extrema e o rigor das punições. 

Existe até um plano para disciplinar os adolescentes 

criminalizados. O Plano Individual de Atendimento Socioeducativo (PIA) 

é um instrumento pedagógico para o acompanhamento individualizado da 

evolução pessoal e social do adolescente, bem como da conquista das 

metas e compromissos pactuados (BRASIL, 2006). Logicamente, o PIA 

é um avanço no sentido de organizar e planejar a intervenção técnico-

profissional junto aos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas. Mas sua elaboração e execução, seja em meio aberto ou 

fechado, apesar de atenderem necessidades dos adolescentes (por 

exemplo, nas áreas de saúde e educação), ainda assim estão adstritas aos 

limites institucionais do SINASE. Em que pese possam existir 

experiências inovadoras, o “contrato”64 estabelecido com o adolescente 

parece mais um instrumento disciplinar do que um projeto educativo. 

 O próprio estudo de caso pode se configurar numa técnica 

disciplinar. Segundo Fuchs, Teixeira e Mezêncio (2012), o estudo de caso 

é a primeira etapa da construção do PIA, iniciando-se desde a recepção do 

adolescente pelo programa socioeducativo, sendo que, por meio dele, 

pode-se obter dados sobre o adolescente, sua família, grupos de 

convivência, necessidades, aptidões e sentimentos. Tal estudo, como 

indica a nomenclatura, é do “caso” do adolescente, podendo se restringir 

a um relato biográfico, a uma descrição individual, a um critério de 

classificação e comparação. Um estudo que, dependendo da forma como 

é conduzido, poderia ser chamado de exame disciplinar, na medida em 

que faz do adolescente um objeto de saber: visível, documentado e 

individualizado. 

O exame, cercado de todas as suas técnicas 

documentárias, faz de cada indivíduo um “caso”: 

um caso que ao mesmo tempo constitui um objeto 

para o conhecimento e uma tomada para o poder. O 

caso não é mais, como na casuística ou na 

jurisprudência, um conjunto de circunstâncias que 

                                                 
64 “O PIA exige um contrato com o adolescente. Ele é participante ativo na 

construção de seu projeto pessoal. É neste contrato que se estabelecerá(ão) a(s) 

meta(s) considerando os critérios de prioridade e viabilidade. Ou seja, o 

orientador e/ou técnico de referência definido para acompanhar aquele 

adolescente irá, junto com ele, começar a construir seu PIA, tendo como ponto de 

partida a(s) proposta(s) emergente(s) do estudo de caso” (FUCHS; TEIXEIRA; 

MEZÊNCIO, 2012, p. 6).  
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qualificam um ato e podem modificar a aplicação 

de uma regra, é o indivíduo tal como pode ser 

descrito, mensurado, medido, comparado a outros e 

isso em sua própria individualidade; e é também o 

indivíduo que tem que ser treinado ou retreinado, 

tem que ser classificado, normalizado, excluído, 

etc. (FOUCAULT, 2013b, p. 183).  

Ademais, o “contrato” do PIA deve incluir também a família do 

adolescente, independentemente da sua configuração, haja vista que “tudo 

que é objetivo na formação do adolescente é extensivo à sua família” 

(BRASIL, 2006, p. 49). Ao fazer da família seu lócus privilegiado, a ação 

socioeducativa tende a ampliar o alcance de suas técnicas disciplinares, 

investindo sobre o pai, a mãe, os avós ou qualquer pessoa que conviva 

com o adolescente. Para o bom andamento das medidas socioeducativas, 

não apenas o adolescente deve ser disciplinado, mas a sua família inteira; 

todos os familiares devem ser coparticipantes e se comprometer com as 

metas pactuadas; se possível, todos devem moldar seu comportamento 

conforme a lei e pegar gosto pelo trabalho. 

Como visto, os mecanismos disciplinares se difundem e se 

generalizam, ao ponto de formarem uma espécie de “sociedade 

disciplinar”. Evidentemente, a disciplina está por toda a parte, não apenas 

na socioeducação. Suas técnicas se fazem presentes, por exemplo, nos 

órgãos públicos e privados de assistência social, exatamente para onde são 

encaminhadas as famílias dos adolescentes que cumprem medidas 

socioeducativas. Ao serem inseridas num programa de transferência de 

renda ou num serviço socioassistencial, tais famílias podem vir a entrar, 

por meio do SINASE, num complexo esquema de controle e vigilância. 

O esquema panóptico, sem se desfazer nem perder 

nenhuma de suas propriedades, é destinado a se 

difundir no corpo social; tem por vocação se tornar 

aí uma função generalizada. [...] O Panóptico, ao 

contrário, tem um papel de amplificação; organiza-

se o poder, não é pelo próprio poder, nem pela 

salvação imediata de uma sociedade ameaçada: o 

que importa é tornar mais fortes as forças sociais – 

aumentar a produção, desenvolver a economia, 

espalhar a instrução, elevar o nível da moral 

pública; fazer crescer e multiplicar (FOUCAULT, 

2013b, p. 196-197). 

 Nesse esquema, a família do adolescente criminalizado recebe 

orientações que mais se parecem normas a serem seguidas (por exemplo, 
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controlar os horários do filho, verificar sua frequência escolar, revistar sua 

mochila). Ela tende a ser visitada com mais frequência, vigiada de perto, 

monitorada. Assim, a medida socioeducativa se expande e alcança a 

família como um todo: a liberdade, por um determinado período de tempo, 

passa a ser controlada. Afinal de contas, é preciso “trabalhar a família” do 

adolescente, sobretudo quando ela é “desestruturada” (cf. capítulo 2, seção 

2.2). 

Que dizer das chamadas práticas restaurativas, previstas no artigo 

35, inciso III, da Lei do SINASE? Também elas podem se tornar técnicas 

disciplinares? Seguindo o pensamento de Foucault, pode-se afirmar que 

as disciplinas se infiltram no meio das práticas sociais, dando-lhes outro 

sentido e, muitas vezes, modificando suas próprias regras e 

procedimentos. Sem adentrar aqui no mérito da justiça restaurativa65, 

chama-se a atenção para a possibilidade de a mediação de conflitos ser 

usada como uma técnica sofisticada para produzir obediência, 

conformismo, aceitação da ordem, naturalização da desigualdade social. 

Ao falar das práticas restaurativas no curso do SINASE, os(as) 

professores(as) conteudistas apresentam um conjunto de questões 

norteadoras, que vale a pena transcrever: 

Mas será que a abordagem do programa está 

ajudando a refletir sobre quais as causas e 

consequências da infração, de modo que o 

adolescente possa compreendê-las e evitá-las no 

futuro, elaborando um plano de comportamentos 

mais saudável para si e para os outros? Será que ele 

sabe dizer quem foi prejudicado pela infração? 

Saberá o que a vítima sofreu, ou que dificuldades 

ela enfrentou, em consequência do seu ato? Alguma 

vez ele se colocou no lugar da vítima? Pôde 

compreender que não só a vítima direta foi atingida, 

mas que seus familiares, seus amigos, e até ele 

próprio estão sofrendo essas consequências? Será 

que ele teria como pagar os danos materiais e 

emocionais da vítima? Aliás, será que ele chegou a 

se perguntar o que poderia fazer, ainda que 

indiretamente, para reparar os danos que causou? 

(BRANCHER; KONZEN; AGUINSKY, 2012, p. 

11).  

                                                 
65 Para conhecer o “novo foco” da justiça restaurativa, indica-se a leitura de Zehr 

(2008); para uma experiência de mediação de conflitos com adolescentes 

criminalizados, ver o trabalho de Vezzulla (2006). 
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 Dê-se como exemplo uma prática restaurativa, que pode ser uma 

mediação vítima-ofensor ou um círculo incluindo a participação de 

familiares, numa conduta tipificada como furto. Aqui, a necessidade da 

vítima é ter assegurado seu direito de propriedade, ao qual todos devem 

se curvar, a começar pelo adolescente. Se é possível reparar o dano ou 

não, restituindo o bem usurpado, ou se basta apenas um pedido de 

desculpas, seja como for, o que se tem é uma outra forma de submissão, 

que é tanto mais eficaz quanto mais sutil.  

Em todo caso, se esta prática restaurativa for suficiente para evitar 

a internação do adolescente criminalizado ou mesmo a aplicação de 

qualquer medida socioeducativa, isso, por si só, já seria de suma 

importância. Mas não é o que vem acontecendo no Brasil, cujas 

experiências envolvem apenas “infrações de menor potencial ofensivo”, 

não tendo, portanto, nenhum impacto na redução do encarceramento 

juvenil. Na medida em que o Estado se apropria da justiça restaurativa, a 

tendência é de que ela seja usada para complementar e não para substituir 

o modelo retributivo do sistema penal.   

Contudo, como observa Andrade (2012), a justiça restaurativa é um 

modelo de resolução de conflitos ainda em construção, não sendo 

monolítico, mas plural e diversificado. Reconhecendo a importância desse 

novo modelo para o Brasil, cujo sistema penal é marcado pela violência, 

dor e morte, a autora sugere que: “A justiça restaurativa pode e deve, 

entretanto, ser desenvolvida com muito maior criatividade e ousadia, 

contextualizadamente com nossa realidade, no sentido de uma justiça 

comunitária, não institucionalizada nos limites do Estado, do Direito e do 

sistema de justiça estatal” (ANDRADE, 2012, p. 336).  

De qualquer modo, é na tríade escolarização, profissionalização e 

trabalho que a lógica disciplinar das medidas socioeducativas aparece com 

mais evidência. É supérfluo mencionar a centralidade dessa tríade para o 

SINASE. Dentre as metas do Plano Nacional para qualificar o 

atendimento socioeducativo constam garantir a oferta de escolarização e 

ofertar cursos de educação profissional e tecnológica; por outro lado, de 

forma tímida, o Plano visa fomentar o acesso ao ensino superior, 

dependendo da avaliação do desempenho escolar dos adolescentes ao fim 

do ensino médio (BRASIL, 2013). Já a Lei do SINASE dedica um 

capítulo inteiro para tratar da “capacitação para o trabalho”, conclamando 

as escolas do “Sistema S”66 para educar profissionalmente os adolescentes 

que cumprem medidas socioeducativas (BRASIL, 2012). 

                                                 
66 O chamado “Sistema S” é composto por nove instituições privadas, tais como 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço Nacional de 
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No Sistema Socioeducativo a educação é equiparada à 

escolarização básica e à alfabetização; a profissionalização se restringe ao 

ensino técnico ou tecnológico, deixando de fora o ensino superior, até 

mesmo na discutível modalidade à distância; e o trabalho significa a 

inserção no mercado de trabalho, de acordo com as demandas do 

empresariado, com o que se espera superar a “exclusão social” e a 

“desigualdade de oportunidades”. A ênfase na capacitação dos 

adolescentes para o competitivo mundo do trabalho contrasta com a 

escassez de atividades culturais (teatro, música, dança, etc.), esportivas e 

de lazer nos programas socioeducativos. 

Se o trabalho é tão relevante para o SINASE, é porque os 

adolescentes que cumprem medidas socioeducativas são vistos como 

força de trabalho em potencial. Daí a necessidade de ministrar-lhes 

instrução mínima, fornecer-lhes conhecimento técnico, desenvolver suas 

habilidades, aptidões, destreza, em suma, sua capacidade produtiva. De 

preferência, que isso atenda as demandas mais imediatas do capital, que 

ajude a suprir a falta de mão-de-obra neste ou naquele setor da economia, 

ainda que seja na informalidade ou que os salários sejam ínfimos, pois o 

que importa é “dar uma oportunidade para os adolescentes se reintegrarem 

à sociedade”. 

Para que não haja dúvidas, dê-se a palavra ao próprio SINASE: 

Juntamente com o desenvolvimento das 

competências pessoal (aprender a ser), relacional 

(aprender a conviver) e a cognitiva (aprender a 

conhecer), os adolescentes devem desenvolver a 

competência produtiva (aprender a fazer), o que 

além de sua inserção no mercado de trabalho 

contribuirá, também, para viver e conviver numa 

sociedade moderna (BRASIL, 2006, p. 64). 

Mas o efeito das medidas sociodisciplinares é mais político do que 

propriamente econômico, ou é primeiro político para depois ser 

econômico. Foucault dizia que a utilidade do trabalho penal não é 

diretamente econômica, não é a obtenção de lucro, mas o estabelecimento 

de uma relação de poder cuja finalidade é fabricar operários dóceis e 

produtivos. Antes de tudo, trata-se de transformar o detento em 

trabalhador assalariado: “Se, no fim das contas, o trabalho da prisão tem 

                                                 
Aprendizagem Rural (SENAR), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC), o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço Social do Comércio 

(SESC), dentre outras. 
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um efeito econômico, é produzindo indivíduos mecanizados segundo as 

normas gerais de uma sociedade industrial” (FOUCAULT, 2013b, p. 

229). No fundo, o trabalho penal serve para se aprender a “virtude do 

trabalho” (a respeito disso, ver no capítulo seguinte, seção 6.2, reflexão 

sobre o termo “laborterapia”). 

Como já referido (cf. capítulo 3, seção 3.2), o modelo panóptico 

das prisões centrais não se aplica à realidade carcerária da periferia do 

capitalismo, cujo modelo predominante é o lombrosiano. Aqui, as prisões 

não cumprem a tradicional função de disciplinar o detento para o trabalho 

industrial, restringindo-se ao controle puro e simples de determinados 

segmentos sociais e raciais, cuja força de trabalho é literalmente 

descartada. As prisões marginais ou periféricas, reitere-se, “[...] seriam as 

celas de castigo ou solitárias da grande prisão, da grande instituição de 

sequestro colonial” (ZAFFARONI, 2001, p. 77). Elas reproduzem o 

suplício sobre os corpos dos detentos, recorrendo sempre à violência 

institucional, principalmente contra pobres e negros, para quem os corpos 

“nunca saíram de cena como objeto de punição” (ANDRADE, 2012). 

Nesse contexto, pode-se supor que o SINASE pretende fazer a 

internação dos adolescentes funcionar como uma “boa prisão” europeia 

ou norte-americana, buscando, através da aplicação das técnicas 

disciplinares, transformar o jovem “socioeducando” num futuro 

trabalhador assalariado67; isso, é claro, enquanto sua força de trabalho 

ainda não se tornou descartável. Se bem que parte desta empreitada seja 

bem-vinda, no sentido de coibir a violência do próprio sistema de 

internação e as violações de direitos que ocorrem dentro dele, é inegável 

a distância do SINASE de qualquer projeto político emancipatório.  

Com efeito, numa sociedade capitalista, o trabalho não é uma 

atividade livre e consciente; ao contrário, é uma necessidade e um dever, 

sobretudo para os adolescentes que praticam condutas criminalizadas, que 

vendem drogas em vez de vender sua força de trabalho, como percebido 

no capítulo anterior. Transformar o “socioeducando” em trabalhador 

assalariado – será este, pois, o horizonte do SINASE?  

                                                 
67 A disciplina do trabalho não está apenas na semiliberdade e na internação, mas 

também nas medidas em meio aberto. Nada mais emblemático que a prestação de 

serviços à comunidade, a qual consiste na realização de atividades gratuitas e de 

interesse público, junto a entidades assistenciais, escolas, hospitais, etc. Tais 

atividades, geralmente, são serviços braçais e extenuantes, muitas vezes 

executados numa condição vexatória. No discurso oficial, o trabalho regenera, 

dignifica, valoriza. Na prática, o que se tem é uma espécie de “pedagogia do 

trabalho”, voltada não para educar, mas para adestrar, acostumar e disciplinar. 
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Feita esta reflexão preliminar, pode-se retomar a análise dos dados 

empíricos para ver o SINASE em funcionamento, na execução concreta 

das medidas socioeducativas, em particular nas medidas de internação e 

semiliberdade. Assim, poder-se-á verificar como o Sistema 

Socioeducativo participa do processo de criminalização juvenil, 

concluindo o trabalho iniciado pela Polícia e continuado pelo Judiciário e 

contribuindo decisivamente para a fabricação do “menor infrator”.  
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CAPÍTULO 6 – DE ADOLESCENTE POBRE, NEGRO E DA 

PERIFERIA PARA “MENOR INFRATOR”: O MODUS 

OPERANDI DA CRIMINALIZAÇÃO JUVENIL PARTE II – DO 

JUDICIÁRIO AO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

Como segunda etapa da análise dos dados, este último capítulo se 

dirige ao conteúdo dos vinte autos de execução de medida socioeducativa 

selecionados na pesquisa empírica, também abrangendo as Comarcas da 

Capital, de Chapecó e de Joinville. Assim como no quarto capítulo, a 

leitura dos processos se apoia no roteiro de questões norteadoras, dando-

lhe continuidade (cf. apêndice A). O texto segue o caminho da 

criminalização juvenil no âmbito do sistema penal catarinense, agora na 

interseção entre o Judiciário e o Sistema Socioeducativo, com ênfase nas 

medidas de semiliberdade e internação. 

6.1 O “FANTASMA DO SÃO LUCAS” E O COLAPSO DO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO CATARINENSE 

Excelentíssimo Senhor, 

Cumprimentando-o respeitosamente, sirvo-me do 

presente para encaminhar a resposta ao ofício nº. 

[...], no sentido de informar a impossibilidade de 

atendimento do pleito, referente à concessão de 

vaga para internação do adolescente J. P., 

proveniente da Comarca de Joinville, que está em 

atendimento no CASEP de Joinville. 

Cabe-nos informar a Vossa Excelência, que devido 

a limitação de disponibilidade de vagas no CASE 

da Grande Florianópolis e CASE Lages para 

atender respectivamente no máximo 20 e 35 

adolescentes, atualmente, até o momento, está com 

o quantitativo limite em atendimento. Ademais, o 

CASE de Chapecó está fechado para reforma.  

Salientamos, ainda, que estamos impossibilitados 

de efetuar encaminhamento de adolescentes para o 

CASE de Joinville, desta forma, contamos com 

Vossa compreensão. 

Todavia, no sentido de agilizar e oportunizar maior 

número de vagas é que peço a compreensão, pois 

estaremos incluindo o pedido de internação por 

prazo indeterminado do adolescente acima citado 

em nossa Lista de Espera. 
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Tão logo, informo que o surgimento de novas vagas 

nas instituições ocorra poderemos atender vossa 

solicitação.  

Sem mais para o momento, colho o ensejo para 

reiterar votos de estima e consideração. 

Respeitosamente, 

(Diretor do DEASE).  

Vistos, etc. 

O socioeducando cumpre a MSE [medida 

socioeducativa] de internação no CASEP de 

Joinville, quando, por certo, deveria estar internado 

em estabelecimento socioeducativo apropriado 

(CASE). 

Mas não é fato isolado. Hoje, estão cumprindo 

MSE [medida socioeducativa] de internação no 

CASEP de Joinville, em razão de sentença, 14 

(quatorze) adolescentes. 

Pois bem. O CASEP de Joinville está com 

superlotação e não pode receber mais nenhum 

adolescente por internação provisória (seu fim 

único e específico). O CASE de Joinville também 

não pode receber outros internos (tem 

aproximadamente 30, dentro de um total de 70) 

porque há falta de equipamentos e, mais do que 

isso, carência de pessoal (agentes). 

Não fosse suficiente tudo isso, as celas das 

Delegacias de Joinville (Central de Polícia e 

DPCAMI) estão todas interditadas pela Vigilância 

Sanitária, o que impede a aplicação da regra 

especial do artigo 185, § 2º, do ECA. 

Em poucas palavras, instalou-se o caos no sistema 

socioeducativo de Santa Catarina, em especial em 

Joinville!!  

(Juiz de Direito). 

Finalmente, a viagem da criminalização juvenil pelo sistema penal 

chega na sua última estação. Depois da abordagem policial e do encontro 

com o Judiciário, o adolescente pobre, negro e morador da periferia será 

entregue ao Sistema Socioeducativo, onde irá cumprir a sua medida 

socioeducativa ou, se preferir, sociodisciplinar. Nesta etapa derradeira, ele 

já não é mais “matéria bruta” ou “matéria-prima”, pois adquiriu a forma 

de um produto que, agora, receberá todo o seu acabamento. 

O Centro Educacional Regional São Lucas, localizado em São 

José, na Grande Florianópolis, foi interditado judicialmente em 17 de 



229 

dezembro de 2010, após denúncias relacionadas tanto às péssimas 

condições físicas da unidade quanto à violência institucional perpetrada 

contra os internos. As fiscalizações encontraram, além da absoluta 

insalubridade das instalações, diversos relatos de maus-tratos, torturas e 

até mortes de adolescentes68. 

O São Lucas foi demolido no dia 06 de junho de 2011. Na ocasião, 

o governador do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo, disse à 

imprensa que o ato de demolição significava o fim de um modelo antigo 

e a construção não apenas de um novo prédio, mas de um novo conceito 

de atendimento socioeducativo. Por sua vez, a secretária de justiça e 

cidadania, Ada de Luca, afirmou o seguinte: “vamos escrever uma história 

nova no estado de Santa Catarina”.  

Contudo, a derrubada dos muros do São Lucas não significou a tão 

almejada e proclamada mudança. Como citado acima, o que se verificou 

na pesquisa foi a continuidade do caos, da precariedade e das violações de 

direitos dos adolescentes. Para desespero da Juíza da Infância e da 

Juventude Ana Cristina Borba Alves, que corajosamente determinou a 

interdição, parece que o “fantasma do São Lucas” ainda assombra o 

Sistema Socioeducativo catarinense, fazendo dele um sistema em colapso. 

O governo estadual adota predominantemente o modelo de gestão 

conveniada, sendo que, das 27 unidades de restrição e privação de 

liberdade que compõem o Sistema Socioeducativo, 17 delas são 

administradas por organizações sem fins lucrativos, sendo frequentes os 

problemas de infraestrutura inadequada, falta de pessoal, rotatividade de 

profissionais, insuficiência no repasse de recursos públicos, fugas de 

adolescentes, além dos casos de violência que ocorrem dentro das 

unidades69. 

                                                 
68 No vídeo “Veja porque o São Lucas foi interditado”, a Promotora de Justiça 

Márcia Arend explica as principais razões que motivaram a interdição (disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=yNEDwnoBkR0>).  
69 Atualmente, o Sistema Socioeducativo de Santa Catarina é composto por 04 

Centros de Atendimento Socioeducativo (CASEs), localizados na Grande 

Florianópolis, Chapecó, Lages e Joinville, havendo outro em construção na cidade 

de Criciúma; são 13 Centros de Atendimento Socioeducativo Provisório 

(CASEPs), localizados em Blumenau, Caçador, Concórdia, Criciúma, 

Curitibanos, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Rio do Sul, São José do Cedro, São Miguel 

do Oeste, Tubarão e Xanxerê; existem 07 Casas de Semiliberdade (CSLs), que se 

encontram nos municípios de Araranguá, Blumenau, Caçador, Chapecó, 

Criciúma, Joinville e Lages; há também 02 Centros de Internação Feminino 

(CIFs), em Chapecó e Florianópolis, e 01 Plantão de Atendimento Inicial (PAI), 

que fica na Capital (disponível em: <http://www.dease.sc.gov.br/unidades>). As 

https://www.youtube.com/watch?v=yNEDwnoBkR0
http://www.dease.sc.gov.br/unidades
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A passagem da gestão das unidades de atendimento socioeducativo 

para organizações filantrópicas (ONGs, OSs, OSCIPs) não seguiu 

critérios técnicos, como reconhece o próprio Plano Estadual de 

Atendimento Socioeducativo: “Por estarem habilitadas para o 

estabelecimento de convênio com o governo do Estado, muitas 

instituições para o tratamento da dependência química foram inseridas 

nesse processo sem, no entanto, possuírem vivência e, muito menos, 

experiências no atendimento socioeducativo” (SANTA CATARINA, 

2015, p. 25). 

Além dos problemas mencionados, existem ainda as denúncias de 

corrupção e desvio de recursos públicos. Recentemente, a Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) Multiplicando Talentos, 

que administra quatro unidades de internação e semiliberdade no sul do 

estado, foi alvo de uma investigação do Ministério Público, tendo seu 

presidente denunciado pelos crimes de peculato e organização criminosa. 

Conforme noticiado na imprensa, a acusação é de que a Multiplicando 

Talentos teria desviado recursos públicos que deveriam ser aplicados nas 

unidades de atendimento socioeducativo, incluindo bens, serviços e até 

funcionários, com prejuízo estimado de 1,5 milhão de reais.  

Folheando os autos de execução reunidos nesta pesquisa, vê-se a 

todo momento os rasgos ou rachaduras do Sistema Socioeducativo 

catarinense, em especial nas unidades de privação e restrição de liberdade. 

Num dos processos, por exemplo, o magistrado se dirigiu ao 

Departamento de Administração Socioeducativa (DEASE) nestes termos: 

“Cumpre-me requisitar a Vossa Senhoria a adoção de providências acerca 

da superlotação do Casep de Chapecó, cujo número de internos está 

próximo ao dobro de sua capacidade, sendo que menos da metade dos 

adolescentes que lá se encontram cumprem internação provisória [...]” 

(Juiz de Direito). Noutro processo de execução, a magistrada concedeu a 

medida de semiliberdade, em caráter provisório, para uma adolescente 

internada, registrando em sua decisão que: “A situação atual do CIF/PAI 

é dramática [...]. As adolescentes do sexo feminino estão tendo seus 

direitos violados, pois além de não terem aulas, nem atividades de 

qualquer natureza, estão no mesmo espaço que adolescentes do sexo 

masculino, separados apenas por alas” (Juíza de Direito). Os técnicos 

responsáveis pelo atendimento socioeducativo também reclamam em seus 

                                                 
medidas em meio aberto (LA e PSC) são executadas pelos municípios, através 

dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREASs) ou das 

equipes de proteção social especial vinculadas ao órgão gestor da política de 

assistência social. 
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relatórios: “Pela falta de outros profissionais no CASE, principalmente 

psicóloga e pedagoga, por ser a única assistente social na Unidade, não 

estamos dispondo de tempo suficiente para observar e acompanhar os 

adolescentes efetivamente” (Assistente Social do CASE). Os agentes 

socioeducativos, ao relatarem uma rebelião, vão no mesmo sentido: 

“Ressaltamos que a unidade tem capacidade para 10 adolescentes, porém 

nos últimos meses tem mantido uma média de 17 adolescentes, 

dificultando muito o serviço e não permitindo qualquer atividade 

socioeducativa, já que a unidade é destinada ao atendimento provisório” 

(Agentes Socioeducativos do CASEP). 

Ademais, em quase todos os processos de execução de medida de 

internação ou semiliberdade há notícia de falta de vagas e/ou transferência 

de adolescentes. Respostas do DEASE como estas são absolutamente 

corriqueiras: “Cabe-nos informar a Vossa Excelência, que no presente 

momento, não dispomos de vagas nos CASEs, em virtude da capacidade 

de internação estar esgotada”; “Cabe-nos informar a Vossa Excelência, 

que no presente momento, não dispomos de vagas em Casas de 

Semiliberdade no Estado”. E na sequência: “Diante do exposto, 

informamos que o referido pleito permanecerá em nossa lista de espera, 

sendo que tão logo possamos dispor de vagas, entraremos em contato com 

esse Juizado de Direito, para que seja efetuada a transferência do 

adolescente acima citado” (Gerente Pró-SINASE). Já as comunicações de 

transferência, geralmente, não apresentam qualquer justificativa: “O 

Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório de Chapecó – CASEP 

comunica que foi transferido para o CASEP de São José do Cedro o 

adolescente A. S. em 12 de maio de 2015” (Coordenadora do CASEP).  

Veja-se o caso do adolescente A. dos S., 16 anos, pardo, 

desempregado, morador do bairro Cristo Rei em Chapecó. Ele foi 

condenado pela conduta tipificada como roubo, sendo-lhe aplicada a 

medida de internação, a qual começou a cumprir no CASE de Chapecó. 

Quando obteve a progressão para a medida de semiliberdade, devido à 

ausência de vagas, A. acabou transferido para a CSL de Joinville, local 

muito distante de sua família. A defensora pública requereu a substituição 

por medida em meio aberto (liberdade assistida), alegando que a 

transferência gerou uma “inaceitável ruptura no processo pedagógico”, 

pois o adolescente havia restabelecido seus vínculos familiares, com o 

trabalho da equipe técnica do programa socioeducativo. Nesta altura, 

porém, A. já havia sido transferido para a Comarca de Joinville, onde o 

magistrado, ao receber os autos de execução, anotou em seu despacho que 

ele foi transferido pelo prazo máximo de trinta dias: “Infelizmente, tal 

prazo já se esgotou e o DEASE, como sempre, não cumpriu a promessa” 
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(Juiz de Direito). Assim, o adolescente, que era de Chapecó e estava em 

Joinville, foi transferido novamente, desta vez para a CSL de Blumenau, 

onde se envolveu no seguinte incidente: “Os adolescentes ficaram de 

baderna no quarto, batendo nas paredes e fazendo barulho. Do quarto 

vinha um cheiro característico de maconha e a gritaria seguiu até próximo 

das 03:00hs da madrugada. Frases como ‘nós vamos dominar esse lugar’ 

‘vamos mandar nisso aqui’” (Educador Social). O Ministério Público 

requereu a regressão para a medida de internação, pois os adolescentes 

estariam “descumprindo totalmente as regras da medida de 

semiliberdade”, o que levou A. ao CASEP de Blumenau, “para aplicação 

de uma medida mais enérgica”, segundo a decisão da Juíza Substituta. A 

audiência de justificação só foi realizada a posteriori, violando 

flagrantemente a lei de execução das medidas socioeducativas70. Após um 

mês de privação de liberdade, o adolescente foi ouvido e pôde apresentar 

suas razões, dizendo que lhe foi prometida a transferência para próximo 

de sua família, mas a promessa não foi cumprida. Aceitando a 

justificativa, o magistrado determinou o retorno à medida de 

semiliberdade, destacando que: “O reeducando não tem raízes na região. 

Não contempla sua adequada ressocialização a manutenção em local em 

que não se possam utilizar os recursos da família e da comunidade, tanto 

para educação, quanto para o trabalho e a convivência familiar” (Juiz de 

Direito). A. foi então transferido para a CSL de Chapecó e, cerca de seis 

meses depois, obteve progressão para a medida de liberdade assistida, 

finalmente retornando ao convívio familiar. 

Desse modo, as injustificadas e reiteradas transferências de 

adolescentes internados e semi-internados acabam violando seu direito à 

convivência familiar, direito este que, via de regra, não é suspenso ou 

restringido pela sentença condenatória. Em situações como a narrada 

acima, tem-se vários dispositivos legais solenemente ignorados. 

Conforme o ECA, são direitos do adolescente privado de liberdade, dentre 

                                                 
70 “A substituição por medida mais gravosa somente ocorrerá em situações 

excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do inciso III do 

artigo 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), e deve ser: I - fundamentada em parecer técnico; II - precedida de 

prévia audiência, e nos termos do § 1o do artigo 42 desta Lei” (artigo 43, § 4º, da 

Lei do SINASE). Para ignorar esta regra, a Juíza Substituta encontrou uma saída 

inusitada: “Em razão dos fatos apresentados, nota-se necessária a decretação da 

internação [provisória] do adolescente, como tutela de urgência, antes ainda da 

realização da audiência de justificação do descumprimento da medida”. Ou seja, 

o adolescente foi internado provisoriamente por fumar maconha e fazer barulho!     

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art122iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art122iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art122iii
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outros, o de permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais 

próxima ao domicílio de seus pais ou responsável, bem como o de receber 

visitas semanalmente (artigo 124, incisos VI e VII). Segundo a Lei do 

SINASE, são direitos do adolescente que cumpre medida socioeducativa, 

além de ser acompanhado por seus pais ou responsável, ser incluído em 

programa de meio aberto quando inexistir vaga para cumprimento de 

medida no meio fechado (artigo 49, incisos I e II). Ora, os adolescentes 

têm sido transferidos de uma unidade para outra não por motivo de 

segurança ou para tratamento de sua saúde, mas tão somente pela falta de 

vagas. Plenamente plausíveis, portanto, embora nem sempre atendidos, os 

apelos da defensoria pública: 

A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, 

no cumprimento de seu múnus constitucional, 

assistindo o adolescente A. D. C. B., já qualificado, 

vem respeitosamente expor e requerer: 

Trata-se de execução de medida socioeducativa de 

semiliberdade, aplicada ao adolescente como 

progressão à medida de internação e posteriormente 

unificada. 

Às fls. 196, requisitou-se ao DEASE vaga em 

unidade próxima à residência do adolescente. 

Ocorre que, por meio do ofício de fls. 197, o 

DEASE, revelando lamentável deficiência no 

programa de execução, informou inexistir “vagas 

em outras Casas de Semiliberdade do Estado”. 

Destarte, considerando que o Estado não dispõe de 

vagas nas unidades de semiliberdade, necessária a 

inclusão do adolescente em programa de meio 

aberto, tal como determina o inciso II do artigo 49 

da Lei nº. 12.594/12. 

A propósito, vale lembrar, ipsis litteris, o que 

estabelece o mencionado dispositivo:  

[...] 

No mesmo sentido, o artigo 124, VI, da Lei nº. 

8.069/90 assegura ao adolescente privado de 

liberdade a execução da medida na mesma 

localidade ou na mais próxima ao domicílio dos 

pais. 

Portanto, por imperativo legal, a inclusão e 

participação da família no processo de 

socioeducação é essencial e imprescindível. No 

caso, como o adolescente é oriundo da Comarca da 

Capital, impende pontuar que, por não estar 
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disponível vaga em programa de semiliberdade da 

localidade ou área próxima, deve receber medida 

em regime aberto, passível de cumprimento em 

Florianópolis/SC. 

Vale destacar que, de acordo com o informado às 

fls. 187/188, o adolescente recebeu sanção 

disciplinar consistente em proibição de realizar 

visita ao ciclo familiar no final de semana do dia 

20/09/2014, porque apresentara “falta de 

comprometimento com os horários pré-

estabelecidos de retorno ao Programa”. 

Porém, recorda-se que o adolescente sequer deveria 

estar cumprindo a medida em Criciúma, porquanto 

muito distante de sua origem familiar. Além de ser 

compelido a ter custeada a viagem pelo genitor – o 

que, por si só, é inaceitável –, o adolescente recebeu 

sanção disciplinar pelo atraso “sem justa causa”, 

como se fosse culpado também pelo fato de o 

Estado não possuir local para o cumprimento da 

medida próximo a sua residência, para que assim 

pudesse evitar os aludidos “atrasos”, totalmente 

plausíveis, diga-se de passagem, levando-se em 

conta uma viagem de quase 03 horas de duração. 

Ressalta-se: conforme informou a equipe técnica da 

Casa de Semiliberdade de Criciúma, às fls. 182, “o 

genitor do adolescente está arcando com as 

despesas das passagens rodoviárias, pois o DEASE 

encaminhou apenas duas passagens para o 

adolescente”. De acordo com a pesquisa anexa, a 

passagem com destino a Florianópolis/SC custa, 

aproximadamente, R$ 50,00 (cinquenta reais), isso 

sem incluir as despesas de tráfego até a região de 

Ingleses do Rio Vermelho, situada no extremo 

nordeste da ilha.  

A viagem, além de ser demorada, ocupando parcela 

considerável do final de semana, gera despesas no 

valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais), 

representando quase 1/7 do atual salário mínimo, 

custo suportado exclusivamente pelo pai, pedreiro 

de baixa renda. E isso apenas para um período de 

visitas. 

Tal situação, sem sombra de dúvidas, desestimula o 

cumprimento da medida socioeducativa, tornando 

mais custoso e sem perspectivas o objetivo 
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sociopedagógico, porquanto visivelmente penoso o 

acompanhamento familiar durante a execução.  

Nesses termos, a medida de liberdade assistida 

demonstra ser a mais adequada às condições 

subjetivas do adolescente, porque implica o 

acompanhamento sistemático e contínuo do 

socioeducando e, inclusive, da família, com 

abordagens voltadas ao desempenho educacional e 

profissional, além de estratégias de orientação da 

família e inclusão social do adolescente em áreas de 

seu interesse.   

[...] 

Portanto, a liberdade assistida, medida 

socioeducativa de meio aberto, ajusta-se 

perfeitamente ao caso em questão, tendo em vista 

possuir forte conteúdo pedagógico e adequar-se 

com precisão às condições pessoais do adolescente. 

Pelo exposto, requer seja o adolescente incluído em 

programa de meio aberto, nos termos do artigo 49, 

II, da Lei nº. 12.594/12, preferencialmente em 

liberdade assistida, a ser executada na Comarca da 

Capital, localidade do domicílio da família. 

Subsidiariamente, requer seja designada audiência 

de justificação, na forma do artigo 43, § 4º, II, da 

Lei nº. 12.594/12, a fim de que o socioeducando 

tenha a oportunidade de esclarecer as razões da 

alegada indisciplina na execução da medida. 

(Defensor Público).  

Além disso, as fugas e rebeliões têm sido constantes. Conforme 

o diagnóstico do Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo, 

realizado em 2013, 66% das unidades tiveram evasão de internos e 47% 

registraram rebelião no ano anterior (SANTA CATARINA, 2015). As 

fugas acontecem com frequência, em várias unidades e de diferentes 

formas: “Por volta das 15h40min, os adolescentes M. e D. estavam no 

convívio da casa de número 3, quando chamaram o agente socioeducativo 

para fazer a troca do reservatório de água, quando o mesmo abriu a porta 

os dois adolescentes empurraram o agente saindo em disparada [...]” 

(Agentes Socioeducativos do CASE); “Às 14h20min, o adolescente acima 

citado, quando se encontrava na parte externa sendo encaminhado para a 

atividade de técnicas agrícolas, quando repentinamente saiu em disparada, 

pulando a tela que cerca a instituição [...]” (Agentes Socioeducativos do 

CASE). Em alguns casos, há registro de violência por parte dos 

adolescentes internados contra os agentes socioeducativos:  
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Vimos por meio deste, informar que no dia 

07/03/15 por volta das 10h45, os adolescentes 

G. dos S., V. S. N., G. S. dos S., L. F. N. da C., 

tentaram fugir do CASEP de Joinville 

mediante grave ameaça aos educadores 

sociais, somente o adolescente G. dos S. 

logrou êxito. 

Fato ocorreu depois que foi servido o almoço 

para os adolescentes, no momento em que os 

educadores foram retirar os pratos, os 04 

adolescentes em posse de arma artesanal 

“espeto” renderam a educadora feminina 

colocando o espeto no pescoço, no momento 

em que os educadores masculinos entraram em 

luta corporal e conseguiram imobilizar 03 

adolescentes sendo eles: V. S. N., G. S. dos S., 

L. F. N. da C., sendo que o adolescente G. dos 

S. logrou êxito na fuga, fugindo pelo rol aberto 

localizado ao lado da cozinha. 

Nesse fato a educadora [...] teve ferimento no 

pescoço sendo conduzida para PA Sul [Pronto 

Atendimento] onde levou 02 pontos e também 

teve escoriações na região do ombro, o 

educador social [...] teve ferimentos na mão, 

na região torácica e braço, bem como o 

educador social [...] teve escoriações no braço 

devidos aos golpes que sofreram durante o 

fato. 

Logo após o ocorrido foi registrado boletim de 

ocorrência na Delegacia de Proteção à 

Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de 

Joinville e realizado corpo de delito (anexo 

documentos). 

Sem mais, ficamos à disposição para maiores 

esclarecimentos. 

(Coordenadora do CASEP).    

Além de relatar as fugas, os agentes de plantão reclamam das 

condições da unidade de atendimento socioeducativo: “Salientamos a 

precariedade das instalações físicas desse Centro, que não nos dá suporte 

mínimo para conter as evasões, aliada a falta de funcionários, o que 
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dificulta muito o nosso trabalho”. Noutro processo de execução, o 

administrador do CASEP comunicou a transferência do adolescente “[...] 

pelo motivo de ter efetuado várias fugas de outras instituições onde esteve 

internado, e sendo que esta não dispõe de segurança para impedir tais 

fugas”. Já o adolescente J. P., 17 anos, negro, desempregado, morador do 

bairro Boehmerwald em Joinville, evadiu-se da Casa de Semiliberdade 

por estar no “seguro”, isto é, sob constante ameaça dos outros 

adolescentes, o que fez o magistrado progredir sua medida para liberdade 

assistida, reconhecendo que “os objetivos da imposição da medida não 

podem ser alcançados em um ambiente no qual o executado viva em 

situação de insegurança” (Juiz de Direito). 

Os motins ou rebeliões, por sua vez, sempre revelam situações 

dramáticas, seja para os adolescentes privados de liberdade, seja para os 

agentes, técnicos, coordenadores e demais funcionários das unidades de 

atendimento socioeducativo. É o que se imagina ao ler relatos e 

depoimentos como estes: “[...] que os autores supracitados provocaram 

danos materiais nas dependências do CASEP, como banheiro, lâmpadas, 

rasgaram roupas de cama, colchões, e outros, que estavam armados de 

estiletes, pregos, parafusos, cabo de vassoura, que tentaram agredir os 

monitores” (Agente Socioeducativo do CASEP); “[...] que todos estavam 

extremamente agressivos, sendo que a ação estava sendo planejada há 

alguns dias. [...] Que durante a ação acima relatada, alguns dos internos 

adolescentes podem ter acabado se lesionando, pois os mesmos estavam 

muito agressivos e fora de controle” (Agente Socioeducativo do CASEP).  

Com efeito, é nas rebeliões que a violência institucional aparece, 

geralmente sob a justificativa de manutenção da ordem e da disciplina 

dentro da unidade. O relato abaixo consta de um plano de atendimento 

socioeducativo: “[...] A. verbaliza que os policiais chegaram jogando 

spray de pimenta no quarto, em alguns adolescentes usaram de violência, 

em alguns adolescentes ficaram marcas visíveis, ressalta que foram 

colocados pelados na quadra e jogaram mais spray de pimenta” (Equipe 

Técnica do CASEP). Evidente contraste com o slogan utilizado pelo 

DEASE: “sistema humanizado, cidadania respeitada!”. 

A revolta dos adolescentes internados e semi-internados pode ter 

origem numa norma institucional não aceita, numa sanção disciplinar 

aplicada ou num pedido qualquer negado (visita à família, por exemplo). 

Seja como for, diante das condições do aprisionamento juvenil 

catarinense, as rebeliões não deixam de ser legítimas ou justificáveis, 

tratando-se, sem dúvida, de atos de resistência. 

Instalações físicas precárias, interdições totais ou parciais, 

superlotações, falta de vagas, transferências imotivadas, fugas frequentes, 
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motins ou rebeliões, violência institucional, eis o retrato do Sistema 

Socioeducativo catarinense, pelo menos no que diz respeito às medidas de 

semiliberdade e internação. Ao que parece, tal sistema leva muito a sério 

o princípio da less elegibility, tão bem examinado na historiografia de 

Rusche e Kirchheimer (2004). Segundo este princípio, derivado da Poor 

Law britânica de 1834, as condições de vida do detento dentro da prisão 

devem ser inferiores às condições de vida do trabalhador livre mais pobre 

fora da prisão, de modo a manter o efeito dissuasivo da pena. É uma linha 

de demarcação mantida até mesmo pelos reformadores, preocupados em 

não tornar a prisão mais atrativa ou vantajosa que o trabalho fora dela. 

Neste sentido, o jovem pobre e negro deve temer a internação não só pela 

privação da liberdade, mas por sua própria condição degradante e 

desumana.  

Como visto no terceiro capítulo (cf. seção 3.2), as prisões na 

periferia do capitalismo cumprem uma função diversa das prisões 

centrais: em vez de disciplinar o detento para o trabalho industrial, 

seguindo o modelo panóptico, limitam-se ao controle e à segregação de 

determinados estratos sociais e raciais, tidos como inferiores ou selvagens, 

no melhor estilo lombrosiano (ZAFFARONI, 2001). As prisões latino-

americana e brasileira descartam força de trabalho em vez de buscar 

constituí-la, o que explica a naturalização das mortes, das torturas e das 

violências que ocorrem no seu interior. Como lembra Andrade (2012), 

sem efetuar o deslocamento punitivo do corpo para a alma, elas 

reproduzem historicamente o suplício sobre os corpos dos detentos, 

principalmente de jovens, pobres e negros. 

Nesse contexto típico do capitalismo dependente e periférico, como 

indicado no capítulo anterior (cf. seção 5.2.3), o SINASE pretende fazer 

o sistema de internação funcionar tal como a prisão central, à maneira do 

panóptico disciplinar, buscando transformar o “socioeducando” ou 

“reeducando” num dócil trabalhador assalariado. Tanto é assim que a 

saída apontada para o caos do Sistema Socioeducativo catarinense, 

seguindo os princípios e diretrizes do SINASE, passa pela melhoria da 

estrutura física e pela qualificação do atendimento técnico. Por mais 

contraditório que pareça, a solução apresentada é mesmo ampliar o 

sistema, como indicam as metas do Plano Estadual de Atendimento 

Socioeducativo: construir CASEs em cada uma das seis mesorregiões do 

estado; criar unidades de internação para adolescentes do sexo feminino; 

ampliar em 100% o número de vagas nos programas de semiliberdade 

(SANTA CATARINA, 2015). 

Todavia, a leitura crítica dos autos de execução de medida 

socioeducativa desperta inevitavelmente pensamentos ou sentimentos 
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abolicionistas, ainda que se deva discutir o conteúdo desse abolicionismo. 

Quanto mais se conhece a realidade carcerária, sobretudo num país 

periférico e dependente como o Brasil, maior é a lembrança (ou a 

presença) de Louk Hulsman, o pensador mais radical do abolicionismo 

penal, na opinião de Edson Passetti. Por que processar, julgar, condenar, 

punir? Por que perpetuar os conflitos em vez de tentar solucioná-los? 

Na perspectiva hulsmaniana, o primeiro passo é rejeitar os 

conceitos próprios do sistema penal, tais como crime, criminalidade, 

criminoso, política criminal, etc., utilizando-se uma linguagem nova e não 

estigmatizante, com definições alternativas dos fatos criminalizáveis. Sob 

outro olhar, o abolicionismo penal não lida com “crimes” e “criminosos”, 

mas com situações problemáticas e pessoas envolvidas. “Para mim”, diz 

Hulsman (1993, p. 101), “não existem nem crimes nem delitos, mas 

apenas situações problemáticas. E sem a participação das pessoas 

diretamente envolvidas nestas situações, é impossível resolvê-las de uma 

forma humana”.  

O autor observa a existência de uma criminalidade oculta, a 

chamada cifra negra, isto é, uma série de fatos considerados criminosos 

que, por diversos motivos, não chegam aos tribunais, concluindo que a 

efetiva criminalização é um “fato raro e excepcional”. Assim, a maioria 

dos fatos passíveis de serem criminalizados pertenceriam à cifra negra ou 

oculta, sendo tratados fora do âmbito da justiça criminal. 

Quase todos os fatos problemáticos para alguém 

(pessoa, organização ou movimento) podem ser 

enfrentados em um procedimento legal, de um 

modo ou de outro (justiça criminal, justiça civil ou 

administrativa), mas, na realidade, muito poucos 

efetivamente o são, como demonstram os números 

negativos, tanto na justiça criminal, como em outras 

formas de justiça. A maioria das alternativas à 

justiça criminal é de natureza prevalentemente não 

legal. Estas alternativas, geralmente, não são 

“invenções” de pessoas envolvidas na definição das 

regras penais ou legais; são, ao contrário, aplicadas, 

quotidianamente, por quem se acha direta ou 

indiretamente envolvido em fatos problemáticos 

(HULSMAN, 2012, p. 50). 

Para Hulsman, as alternativas à justiça criminal não são utopias 

distantes, pois estão postas no presente, fazendo parte da vida cotidiana. 

“A sociedade sem penas”, diz Passetti (2012, p. 19), “vive no interior da 

sociedade punitiva”. Ela é composta pelos mesmos homens, mulheres, 
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crianças e adolescentes, pois não há pessoa que não tenha cometido em 

sua vida ao menos uma conduta criminalizada. “E é neste instante que 

uma atitude inventiva e libertária é capaz de evitar o trajeto para o violento 

sistema penal (da polícia ao tribunal)” (PASSETTI, 2012, p. 20).  

No modelo da justiça criminal, a vítima ocupa uma posição 

secundária, figurando praticamente como uma testemunha de acusação e 

servindo como instrumento ou pretexto para aplicação de uma pena, na 

medida em que o Estado literalmente se apropria do conflito. “O sistema 

penal rouba o conflito das pessoas diretamente envolvidas nele. Quando 

o problema cai no aparelho judicial, deixa de pertencer àqueles que o 

protagonizaram, etiquetados de uma vez por todas de ‘o delinquente’ e ‘a 

vítima’” (HULSMAN, 1993, p. 82). Ao revés, o abolicionismo penal 

propõe a participação direta das pessoas ou grupos envolvidos nas 

situações problemáticas, principalmente as vítimas, sob um modelo 

conciliatório voltado à busca de soluções. De fato, tais situações podem 

ser resolvidas diretamente pelas partes nelas implicadas, por meio de 

acordos, compromissos, compensações, indenizações, tal como ocorre no 

direito civil, sem necessidade de passar pelo sistema penal e sem recorrer 

às práticas punitivas, inclusive sob o regime das penas alternativas71. 

Mas o abolicionismo penal inspirado em Louk Hulsman é mais do 

que isso. Ele problematiza as relações autoritárias e hierárquicas e 

questiona radicalmente a cultura do castigo, requerendo práticas 

libertadoras. Ele põe em cheque a educação punitiva de crianças e 

adolescentes, cuja colocação de limites se dá através do uso da força ou 

da ameaça. Ele se opõe, em sentido político, tanto à direita quanto à 

esquerda punitivas. A primeira atitude do abolicionista penal é, pois, 

abolir o castigo que existe em si mesmo: “Abolição é, então, em primeiro 

lugar, a abolição da justiça criminal na pessoa: mudando as percepções, 

atitudes, comportamentos” (HULSMAN, 1993, p. 179).  

Na síntese de Passetti (2012, p. 16, grifo do autor): 

                                                 
71 Karam (2012) explica que descriminalizar uma conduta não significa, 

necessariamente, que não haja nenhum controle social. Para a autora, a 

descriminalização não implica a aceitação ou liberalização da conduta, mas sim a 

substituição do controle exercido pelo sistema penal, através do exercício do 

poder punitivo do Estado, por formas alternativas de controle social (formal ou 

informal). Em tal substituição, o controle de condutas socialmente consideradas 

como negativas poderia ser exercido, informalmente, pelas famílias, escolas, 

igrejas, associações, etc., ou então, formalmente, por organismos estatais não 

penais, como os juízos cíveis ou os serviços de saúde e assistência social.      
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O abolicionismo penal é mais do que abolição do 

direito penal ou da prisão moderna. Ele 

problematiza a sociabilidade autoritária que funda 

e atravessa o Ocidente como pedagogia do castigo 

em que, sob diversas conformações históricas, 

atribui-se a um superior o mando sobre o outro. 

Abala o domínio no qual a criança e o jovem 

encontraram-se confinados à condição de 

assujeitamento imposto pela obediência às 

hierárquicas regras da educação na infância e na 

adolescência e ao modelo do adulto legitimador de 

mentiras necessárias. 

O Sistema Socioeducativo catarinense, entretanto, não vê 

alternativas e não abdica do exercício do poder de punir. Em nome da lei 

e da ordem, ele reproduz a violência e inflige dor e sofrimento. A 

precariedade do seu funcionamento, em especial nas medidas de 

semiliberdade e internação, não é fruto da incompetência, sendo algo 

consciente, proposital e calculado. A superlotação é a outra face da falta 

de vagas. A transferência para local distante da família é um complemento 

da punição. A interdição é um sintoma de desumanidade. A violência 

institucional é a resposta contra a indignação e a rebeldia. E tudo isso 

integra e se incorpora no processo de criminalização juvenil, conformando 

um ambiente compatível com o rótulo de “menor infrator”. É como se o 

“fantasma do São Lucas”, em tom irônico, abrisse os braços e dissesse: 

“seja bem-vindo, menor infrator, aqui é o seu lugar”.   

6.2 O PROJETO DE VIDA: OBEDECER E TRABALHAR 

Chegou neste centro revoltado e com as regras do 

crime internalizadas, tinha um comportamento 

reivindicatório e falsas crenças de que podia ter 

algum privilégio por seu pai ser agente 

penitenciário. Esta dinâmica logo na primeira 

semana foi desconstruída, de forma que ao perceber 

o tipo de trabalho da instituição, o seu 

comportamento foi se ajustando às normas e ao 

grupo (Assistente Social do CASEP). 

No início de sua internação mostrava-se um jovem 

sem perspectiva de mudança, com um 

condicionamento adquirido na realidade das 

internações anteriores, bastante agitado e 

questionador das regras. Com o passar dos dias 

tornou-se mais calmo e nestas últimas semanas 
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melhorou ainda mais seu comportamento. Durante 

os atendimentos individuais e grupais, foi 

trabalhado com o mesmo no sentido de prepará-lo 

psicossocialmente para posterior retorno à 

sociedade (Assistente Social do CASEP).  

A. até o momento não demonstra nenhuma 

habilidade, estamos trabalhando com ele a 

responsabilização sobre sua vida, o retorno ao 

convívio familiar, e principalmente exercer uma 

atividade remunerada, para auxiliar sua família e 

viver de forma melhor. É introspectivo, mas 

mantém diálogo com reflexões e verbaliza vontade 

de mudar (Equipe Técnica do CASEP). 

Apresenta responsabilidade e está trabalhando 

desde sua entrada na casa de semiliberdade. 

Trabalha das 08h00min da manhã até as 

18h00min, manifesta perspectiva positiva em 

relação ao seu futuro e a sua mudança de vida. 

Como exposto o reeducando D. está cumprindo 

com seu horário de ir para o trabalho assim como o 

de retornar para a casa de semiliberdade e 

cumprindo as normas da casa (Coordenadora da 

Casa de Semiliberdade). 

Uma das inovações introduzidas pela Lei do SINASE é a exigência 

do Plano Individual de Atendimento (PIA), para execução das medidas 

socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, liberdade 

assistida, semiliberdade e internação. Conforme o artigo 52 e seguintes, o 

PIA é um instrumento de previsão, registro e gestão de atividades, 

devendo ser elaborado pela equipe técnica do programa de atendimento, 

com a participação do adolescente e de sua família. O plano deve incluir 

avaliação interdisciplinar, objetivos do adolescente, atividades de 

capacitação profissional, formas de participação da família e medidas de 

atenção à saúde. 

Como mencionado no capítulo anterior (cf. seção 5.2.3), o PIA é 

considerado um importante instrumento pedagógico, que permite o 

acompanhamento individualizado da evolução pessoal e social do 

adolescente. Segundo Fuchs, Teixeira e Mezêncio (2012), dentre seus 

objetivos constam garantir uma abordagem individual do adolescente 

considerando sua história singular, pactuar com o adolescente e sua 

família as metas e compromissos para um futuro desvinculado da prática 

infracional, bem como estabelecer indicadores objetivos para o 

cumprimento da medida socioeducativa.    
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Geralmente, o PIA segue um modelo padronizado que se organiza 

em eixos, tais como família, saúde, educação, trabalho/iniciação 

profissional, esporte, cultura e lazer, dentre outros. O plano de 

atendimento é elaborado com base no estudo de caso e supõe uma espécie 

de contrato ou pacto com o adolescente, prevendo as metas a serem 

alcançadas durante o cumprimento da medida socioeducativa72. Dada a 

obrigatoriedade do PIA, que depende de homologação judicial, ele se 

encontra em praticamente todos os processos de execução pesquisados. 

Não é intenção, aqui, analisar a efetividade ou qualidade do 

atendimento socioeducativo prestado aos adolescentes. Se os objetivos do 

PIA estão bem ou mal formulados, se a equipe técnica está completa ou 

não, se o programa oferece ou não este ou aquele serviço, se existe ou não 

articulação com as políticas sociais, enfim, todas estas questões têm 

importância secundária. Mesmo porque, levando em conta o cenário 

descrito na seção precedente, pode-se imaginar as inúmeras promessas 

não cumpridas pelo Sistema Socioeducativo catarinense. 

O que se pretende é capturar a lógica ou a direção do atendimento 

socioeducativo. Todo o investimento, mesmo que pouco, e todo o esforço, 

mesmo que em vão, buscam alcançar uma finalidade precípua, que pode 

ser resumida na conjugação de dois verbos: obedecer e trabalhar. De fato, 

o PIA contempla várias ações ou atividades, que envolvem desde a 

reaproximação da família, passando pela retomada dos estudos, 

eventualmente um tratamento de saúde, até chegar na preparação para o 

mercado de trabalho. Entretanto, existe algo que não pode faltar em 

nenhuma medida socioeducativa, algo em torno do qual giram todas estas 

atividades, algo que é perseguido mesmo sem ser alcançado. Como se 

verá, esse algo é a docilização do adolescente. 

Pode-se então começar pela obediência. Os planos de atendimento 

sempre relatam como o adolescente chegou na unidade, grifando alguns 

aspectos que são prioritariamente observados e que seriam suas 

características comportamentais. Assim, por exemplo, o adolescente pode 

se mostrar mal educado, desrespeitoso, rebelde, desafiador, agitado, 

nervoso, agressivo, impulsivo, etc. É bastante comum a sua qualificação 

                                                 
72 O exemplo a seguir se refere à medida de liberdade assistida: “Considerando o 

contexto de vida do adolescente, no Plano Individual de Atendimento (PIA) foram 

pactuadas as seguintes ações: a) confeccionar a 2ª via do RG; b) cadastrar-se no 

Sistema Nacional de Empregos; c) conseguir um emprego; d) matricular-se e 

frequentar as aulas na Escola para Jovens e Adultos; e) realizar avaliação médica 

e odontológica; f) confeccionar o título de eleitor; e g) refletir com I. acerca da 

organização de seu tempo e planejamento de atividades” (Psicóloga do CREAS). 
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como “questionador das regras” ou com “comportamento desafiador”, o 

que estaria relacionado diretamente à sua experiência no “mundo do 

crime”. Este seria, pois, o primeiro e mais importante problema a ser 

resolvido através do atendimento socioeducativo. 

Em muitos casos, a solução encontrada é o mecanismo da 

transferência, como se encontra na “solicitação” descrita a seguir: 

Vimos por meio deste informar acerca do 

adolescente S. Y. L. A., autos nº. [...] Comarca de 

Criciúma, oriundo da Comarca da Capital, com 

entrada neste Programa em 10/06/2014. Durante 

este período de cumprimento de medida 

socioeducativa, o adolescente vem apresentando 

dificuldades em assimilar as regras do Programa, 

conforme informado em seu PIA (Plano Individual 

de Atendimento) ao juizado desta Comarca. O 

adolescente vem se negando a participar das 

atividades propostas pela equipe técnica, desde 

encaminhamentos pedagógicos a cursos e rotinas 

do Programa, inclusive influenciando os demais 

adolescentes a não participarem para o fazerem 

companhia. Durante este período de 

acompanhamento, o adolescente apresenta mal 

comportamento, é instável e agressivo, não tendo 

respeito com a equipe técnica e educadores sociais, 

agredindo com palavras de baixo calão e ameaças. 

Não apresenta responsabilidade no cumprimento de 

sua medida e quando interferido ou indagado muda 

todo o seu perfil de conduta mostrando sua 

indignação com o programa, tornando-se 

desafiador. No final de semana referente a 25/07 a 

27/07 recebeu sanção disciplinar, por desrespeito e 

por posse de substância entorpecente maconha, 

sendo impedido de realizar visita ao seu ciclo 

familiar. Foram realizados e intensificados os 

atendimentos técnicos e orientações da 

coordenação, mas Y. é manipulador em todos os 

momentos, incitando outros adolescentes a 

fugirem, a trazerem drogas do retorno da visita ao 

ciclo familiar e quando algum adolescente 

menciona interesse em parar com a prática de atos 

infracionais, Y. diante de sua “liderança” negativa 

e poder de persuasão no grande grupo, orienta o 

adolescente a permanecer com esta prática ou o 

“convida” a se retirar do Programa.  
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Diante do contexto supracitado, solicita-se a 

transferência imediata do adolescente para outro 

Programa de Semiliberdade, pois sua permanência 

neste Programa está comprometendo 

significativamente o desenvolvimento das 

atividades propostas e o cumprimento efetivo da 

medida socioeducativa dos demais adolescentes. 

Era o que tínhamos a solicitar e na oportunidade 

renovamos protestos de estima e consideração. 

(Coordenadora da Casa de Semiliberdade).      

Em outro processo de execução, tendo em vista que o adolescente 

internado estava ameaçando os demais internos, a psicóloga do CASE 

requereu a sua transferência argumentando o seguinte: “Acreditamos que 

seu comportamento possa ser influenciado por uma dificuldade de 

conviver em grupo e que, estar em outra instituição, possa contribuir para 

seu aprimoramento no que tange ao convívio social”. Com base no 

relatório psicológico, a Juíza Substituta determinou a transferência do 

adolescente “para assegurar a sua integridade física e dos demais 

adolescentes que estão internados”. A defensora pública protestou: “Se o 

adolescente tem dificuldade de conviver em grupo, não é a sua 

transferência que concretizará a finalidade da medida socioeducativa que 

lhe foi imposta. Ao contrário, pois ficará longe da sua família, e 

possivelmente o quadro do adolescente piorará”. A decisão foi mantida 

mesmo assim e o adolescente se evadiu da instituição, sendo recapturado 

e depois transferido.   

Antes da transferência, a equipe técnica da unidade de atendimento 

socioeducativo tenta de várias formas “acalmar” o adolescente, fazendo-

o aceitar a sua condição de internado ou semi-internado, com todas as 

consequências daí decorrentes. Para tanto, as primeiras orientações se 

direcionam à produção de um tipo de comportamento desejável e 

adequado às regras ou normas institucionais. Veja-se, por exemplo, este 

relatório psicológico: “Com o adolescente, buscamos através dos 

atendimentos individuais a responsabilização por seus atos, e as 

consequências ao se quebrar regras, e A. D. está conseguindo acompanhar 

uma reflexão crítica sobre sua conduta e expressa desejo de mudança [...]” 

(Psicóloga do CASE). A tarefa mais urgente, portanto, da qual dependeria 

o “sucesso” da medida socioeducativa, é transformar este sujeito agitado, 

contestador e mais ou menos agressivo num sujeito calmo, obediente e 

pacífico. É esta a primeira mudança esperada, a mudança de 

comportamento, aquela que faz o adolescente “se responsabilizar por seus 

atos”, ou seja, assumir sua culpa e aceitar sua punição. 
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De certa forma, quando o adolescente criminalizado adentra num 

CASE ou numa Casa de Semiliberdade, já não importa tanto o que ele fez, 

a conduta efetivamente praticada, a gravidade da conduta. Neste momento 

do processo de criminalização juvenil, o passado, o histórico de vida, os 

antecedentes infracionais já não são tão importantes como eram na etapa 

judiciária. O que preocupa, agora, é menos o que o adolescente fez e mais 

o que ele pode vir a fazer, o que ele é potencialmente capaz de fazer, ou 

seja, sua periculosidade. Num pedido de saída temporária, para que o 

adolescente internado pudesse passar o feriado de Páscoa com seus 

familiares, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento, 

ponderando o seguinte: “Não se tem certeza quanto ao retorno do 

adolescente ao CASE após o decurso do prazo, nem mesmo que ele não 

voltará a cometer atos infracionais no período de visita à família” 

(Promotor de Justiça). É o retorno do “menor perigoso” (cf. capítulo 4, 

seção 4.3). 

Numa das conferências reunidas em A Verdade e as Formas 

Jurídicas, Foucault mostra como os tipos de punição defendidos pelos 

teóricos do direito penal (deportação, vergonha e humilhação, trabalho 

forçado e pena de talião) acabaram sendo substituídos, na prática penal, 

pelo aprisionamento. “A prisão”, diz o autor (2013a, p. 85), “não pertence 

ao projeto teórico da reforma da penalidade do século XVIII. Surge no 

início do século XIX, como uma instituição de fato, quase sem justificação 

teórica”. A partir daí, haveria um deslocamento da penalidade da defesa 

geral da sociedade para o controle e a reforma do comportamento dos 

indivíduos. Surge uma penalidade baseada na “escandalosa noção” de 

periculosidade, cuja função não seria mais punir as infrações ou violações 

da lei, mas sim corrigir os indivíduos em suas virtualidades. “Toda a 

penalidade do século XIX passa a ser um controle, não tanto sobre se o 

que fizeram os indivíduos está em conformidade, ou não, com a lei, mas 

sobre o que podem fazer, o que são capazes de fazer, o que estão sujeitos 

a fazer, o que estão na iminência de fazer” (FOUCAULT, 2013a, p. 86). 

O direito penal do autor/criminoso, que fora tão decisivo na fase 

judicial do processo de criminalização juvenil, sobretudo na definição da 

medida socioeducativa considerada mais adequada, volta aqui com toda a 

sua força. Mas, à diferença de outrora, a periculosidade do adolescente 

pobre, negro e morador da periferia tem outro ponto de referência. Antes, 

o adolescente criminalizado era perigoso em função do seu passado; 

agora, ele é considerado perigoso em relação ao futuro. Por isso, o 

atendimento socioeducativo está preocupado com suas virtualidades, 

potencialidades, inclinações, pensamentos, sentimentos. Em tese, por ser 

jovem e estar em processo de desenvolvimento biológico e psicológico, o 
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adolescente pode ser mais facilmente corrigido, moldado e adestrado. O 

relatório psicológico a seguir é um bom exemplo disso: 

Métodos e técnicas psicológicas como observações, 

dinâmicas de grupo, escuta clínica em atendimentos 

individuais e de grupo, intervenções verbais, exame 

das funções psíquicas foram utilizadas e 

fundamentam este documento. 

O adolescente chegou nesta instituição, vindo 

transferido do CASE de Chapecó no dia 06 de 

fevereiro por causa do histórico de fugas. Assim 

que chegou, era observado como um adolescente 

imbuído pela dinâmica do crime, com 

comportamentos automáticos e conteúdo de 

linguagem voltada à realidade que vivenciava na 

sua comunidade. Observador da rotina, da forma de 

tratamento e comportamento dos demais 

adolescentes, logo se adaptou às normas, sem tentar 

comportamentos desafiadores. Hoje somente é 

desatento com alguns afazeres e horários 

relacionados à organização do espaço. 

Percebeu-se inicialmente uma tentativa de “liderar 

a ala”, o que foi chamado a atenção do adolescente 

com o intuito de propiciar a mudança. Ele 

concordou com a observação cedendo a uma 

postura de convivência em igualdade perante os 

demais. 

Nos atendimentos psicológicos G. pouco fala da 

sua vida e da mesma forma, pouco se refere aos 

familiares. Percebo que expressa uma espécie de 

vergonha ao explicitar o modo de vida que foi 

criado e que vivia lá fora. Igualmente os vínculos 

familiares parecem rasos. Já o nível de atenção com 

o qual absorve o que eu falo é muito grande, sendo 

assim, ele concorda ou discorda sem omitir detalhes 

quando eventualmente refiro ao seu 

comportamento no crime. 

Esta semana, em conversa com a professora, ela 

referiu com satisfação a melhora no processo de 

alfabetização do adolescente nas últimas duas 

semanas. Tem expectativas que, em uma semana 

deva estar lendo, o que demonstra grande esforço 

da parte dele, já que há poucos dias não conseguia 

formar sílabas. 
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Concluo com isso que o adolescente está hoje num 

processo ascendente de amadurecimento, o que a 

meu ver, deveria ser trabalhado para não ser 

interrompido. A progressão de medida é 

apropriada, com a ciência da atual precocidade da 

volta para casa, que poderá interromper o fluxo 

positivo.  

(Psicóloga do CASEP).     

Nessa tentativa desesperada de corrigir o adolescente, um aspecto 

intrigante e que está presente, em maior ou menor grau, em todos os 

planos individuais de atendimento é a religiosidade ou espiritualidade. 

Numa leitura superficial, poder-se-ia supor que o eixo crença religiosa 

aparece no PIA apenas como um direito a ser garantido na execução da 

medida socioeducativa. Numa leitura mais atenta, no entanto, percebe-se 

que há um algo a mais, uma certa funcionalidade da atividade religiosa. 

Por que será que, no estudo de caso do adolescente, procura-se saber se 

ele tem religião ou não, se é praticante ou não, etc.? Por que será que, em 

seu plano de atendimento, ao lado da educação, da saúde, do trabalho, 

existe um eixo chamado crença religiosa? Há primeiro um diagnóstico: 

“não relata nenhuma crença específica, entretanto diz acreditar em Deus 

e lê a Bíblia com frequência”; e logo em seguida, uma meta: “participar 

das atividades de evangelização que acontecem na unidade” (Equipe 

Técnica do CASEP). 

Nos autos de execução não se encontram elementos que permitam 

fazer uma análise aprofundada deste aspecto. As informações são esparsas 

e vagas, não havendo descrições detalhadas acerca dos cultos ecumênicos 

ou atividades religiosas proporcionadas nas unidades de atendimento 

socioeducativo. Todavia, não se trata de um aspecto desprezível ou sem 

importância, como indicam as diversas passagens encontradas em planos 

e relatórios de atendimento. Por exemplo: “Em atendimento relata que ao 

cumprir a medida vai continuar estudando, trabalhar e servir ao senhor vai 

ser pastor, retornará para casa tranquilo” (Assistente Social do CASE); 

“Com o intuito de aproximar os adolescentes da espiritualidade, está 

sendo feito o contato com diferentes lideranças religiosas para iniciar um 

trabalho espiritual” (Equipe Técnica do CASE); “Todos os finais de 

semana o CASEP recebe Equipes de Oração com a finalidade de trabalhar 

a espiritualidade do adolescente, buscando principalmente atitudes mais 

humanizadas” (Equipe Técnica do CASEP). 

Recorde-se toda a reflexão feita no quarto capítulo acerca da 

centralidade da confissão na etapa judicial da criminalização juvenil, 

particularmente na instrução probatória (cf. seção 4.2). O que se espera de 
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um adolescente que confessou seus crimes/pecados? Que ele internalize 

sua culpa e se mostre arrependido, evidentemente. Mais do que isso, que 

ele aceite sua pena/penitência como algo justo, necessário e até benéfico. 

É nesse contexto que a religiosidade adentra no Sistema Socioeducativo, 

enquanto instrumento auxiliar para a correção ou reforma do indivíduo 

adolescente.  

Quando Foucault resgata a origem histórica da “penitenciária”, a 

propósito da prisão da Filadélfia organizada pelos quakers, faz isso para 

mostrar como se deu a cristianização ou moralização do sistema penal. 

Nesse modelo surgido no final do século XVIII, a pena se tornou 

penitência e a prisão passou a ser um lugar de isolamento, de solidão, de 

autorreflexão, de purificação do espírito. “A prisão será o espaço dentro 

do qual um saber se torna possível e, ao mesmo tempo e pelas mesmas 

razões, um lugar investido pela religião” (FOUCAULT, 2015a, p. 85). De 

maneira análoga, esse “lugar investido pela religião” se encontra num 

CASE ou numa Casa de Semiliberdade, donde a valorização dos cultos, 

das orações, do trabalho espiritual. É a medida socioeducativa se 

transformando em penitência socioeducativa. É a religiosidade a serviço 

da almejada mudança de comportamento. O “menor confesso”, produzido 

na etapa judicial da criminalização juvenil, reaparece aqui como “menor 

arrependido”, isto é, como aquele que deve se reconciliar com Deus. 

Na execução das medidas socioeducativas, em especial na 

internação e na semiliberdade, parece existir dois tipos diferentes de 

adolescentes, havendo todo um esforço para transformar ou absorver um 

no outro. O mau adolescente é geralmente descrito nestes termos: “No 

atendimento psicológico estava irritado, apresentando comportamento 

agressivo, opositor às regras estabelecidas na unidade, deliberada 

tentativa de irritar ou perturbar os agentes. Manipulação dos demais 

adolescentes, influenciando os mesmos em fazerem greve de fome” 

(Equipe Técnica do CASE). Já o bom adolescente pode ser apresentado 

mais ou menos assim: “Dentro da perspectiva socioeducativa, o 

adolescente é calmo, está sempre disposto a participar das atividades e 

tem um relacionamento bom com os demais adolescentes e funcionários 

do CASE” (Assistente Social do CASE).  

Considerando que a maioria dos adolescentes são pardos e negros 

(cf. apêndice B), isso faz lembrar um dos elementos do “padrão 

assimétrico de relação racial” a que se refere Florestan Fernandes, mais 

precisamente a imagem que o branco fazia do negro no período da 

emergência da sociedade de classes brasileira. Aos olhos do branco, para 

o negro ex-escravo ou liberto se integrar à sociedade, ele deveria aceitar 

passivamente a sua condição social, assumindo uma postura submissa ou 
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dependente. O negro – ou melhor, o “bom negro” – deveria “se colocar 

no seu lugar”, agindo de acordo com as expectativas de comportamento 

que lhe eram projetadas pelo branco. Inversamente, se o negro aspirasse 

por qualquer tratamento igualitário, era visto como um “mau negro” e, por 

conseguinte, depreciado, humilhado e reprimido. 

Em suma, a imagem do “bom negro” se associa a 

expectativas bem definidas de submissão, lealdade 

e conformismo diante da situação de interesses da 

“raça dominante”. Quanto mais o negro e o mulato 

se identifiquem com os ideais da personalidade 

democrática, concatenados em torno da figura do 

cidadão e dos direitos fundamentais da pessoa, 

tanto mais eles são incompreendidos, avaliados 

etnocentricamente e depreciados. Ao inverso, 

quanto mais se prender ao modelo do criado fiel e 

devotado ou fizer jus aos atributos correlatos 

(mesmo sem ser empregado ou dependente), mais 

o “negro” encontra correspondência afetiva, 

compreensão e consideração no ânimo do “branco”. 

O velho criado, descrito em “O preto Leôncio”, por 

Pelágio Lôbo, configura o paradigma do negro 

dedicado, zeloso e querido pelo “branco”. Eles 

ficavam na memória dos senhores e dos patrões 

(FERNANDES, 2008, p. 354-355). 

Nesse padrão assimétrico ou tradicionalista de relações raciais, o 

próprio negro absorvia a imagem que o branco fazia dele, ajustando o seu 

comportamento conforme a imagem de inferioridade. O autor cita uma 

entrevista com um “negro em ascensão”, na qual ele declara abertamente 

que o negro precisa de sujeição e disciplina: “O negro precisa de disciplina 

e não violentaria a liberdade o governo que procurasse fazer o bem para 

ele ainda que por meios violentos e contra a sua vontade” (apud 

FERNANDES, 2008, p. 370). Para este negro, o tratamento deveria 

oscilar entre a prisão e o trabalho compulsório. Ora, o que se passa com o 

adolescente criminalizado dentro de um CASE ou uma Casa de 

Semiliberdade não é muito diferente disso. A todo momento se busca 

inculcar-lhe uma determinada maneira de se comportar, condizente com 

o seu lugar na sociedade. O adolescente docilizado, pois, é a imagem do 

“bom negro” projetada no interior do Sistema Socioeducativo.  

Com efeito, ser obediente é a condição prévia e necessária, é o 

primeiro passo para se tornar um trabalhador. Talvez o eixo mais 

importante do PIA seja o da iniciação profissional/mundo do trabalho. 
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Existe toda uma ênfase, toda uma exigência, toda uma cobrança em cima 

deste eixo. Paradoxalmente, entretanto, os tão propalados cursos técnicos 

ou profissionalizantes se fazem presentes no Sistema Socioeducativo 

catarinense, em particular na internação e na semiliberdade, muito mais 

como exceção do que como regra. Alguns dados estatísticos colhidos no 

Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo podem ilustrar esta 

assertiva. Em 2013, apenas 33% das unidades de atendimento em meio 

fechado ofereciam cursos de profissionalização com carga horária, 

metodologia e certificação formal; no mesmo ano, apenas 50 adolescentes 

foram atendidos pelo SENAI/SC num universo de 2.043 que passaram 

pelo sistema (SANTA CATARINA, 2015). 

Não obstante, a tríade escolarização, profissionalização e trabalho 

é uma prioridade para o atendimento socioeducativo, sendo que a Lei do 

SINASE dedica um capítulo inteiro apenas para tratar da “capacitação 

para o trabalho”. Como afirmado no capítulo anterior (cf. seção 5.2.3), se 

o trabalho é tão relevante nas medidas socioeducativas, é porque os 

adolescentes são vistos como força de trabalho em potencial, donde a 

necessidade de desenvolver suas habilidades e aptidões. Trata-se de 

transformar o “socioeducando” em trabalhador assalariado, único modo 

pelo qual ele pode se reintegrar à sociedade capitalista moderna. Assim, 

se não for possível oferecer ao adolescente internado ou semi-internado 

um curso técnico qualquer (mecânica, marcenaria, manutenção de 

computadores, etc.), pelo menos que ele aprenda a gostar do trabalho, a 

valorizá-lo, a assumi-lo como filosofia de vida quando estiver do lado de 

fora.  

Na leitura dos autos de execução, deparou-se com um termo muito 

curioso, que é frequentemente utilizado nos planos e relatórios de 

atendimento socioeducativo, a saber, laborterapia. Um termo 

absolutamente simbólico. Via de regra, ele é utilizado a propósito de uma 

série de atividades desenvolvidas dentro dos muros da unidade, tais como 

limpeza geral, jardinagem, capina, plantio e colheita de hortaliças, dentre 

outras. Em alguns processos, foram juntadas até fotografias dos 

adolescentes realizando estas tarefas, com vassouras, baldes, tesouras e 

enxadas às mãos. Por exemplo: “J. está matriculado no CEJA 7º ano, [...] 

concluindo o curso profissionalizante de mecânica e participa da oficina 

de artes visuais caricatura, e participa da elaboração da horta e 

conservação e limpeza do ambiente, fotos anexas” (Assistente Social do 

CASE). 

A laborterapia é mesmo incrível. Não se produz nada ou quase 

nada. Não se tem nenhum lucro. Não se aprende nenhum ofício ou 

profissão. Não entra no currículo profissional. Não favorece o ingresso no 
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mercado de trabalho. Por que, afinal, ela é importante? Qual a sua 

utilidade?  

Numa entrevista constante dos Ditos & Escritos, Foucault é 

perguntado sobre o papel do trabalho penal na economia, respondendo da 

seguinte maneira: “Em sua concepção primitiva, o trabalho penal não é a 

aprendizagem de tal ou tal ofício, mas a aprendizagem da própria virtude 

do trabalho. Trabalhar no vazio, trabalhar por trabalhar, devia dar aos 

indivíduos a forma ideal do trabalhador” (FOUCAULT, 2015b, p. 161). 

No mesmo sentido, lê-se em Vigiar e Punir: “A utilidade do trabalho 

penal? Não é um lucro; nem mesmo a formação de uma habilidade útil; 

mas a constituição de uma relação de poder, de uma forma econômica 

vazia, de um esquema da submissão individual e de seu ajustamento a um 

aparelho de produção” (FOUCAULT, 2013b, p. 230). A utilidade do 

trabalho penal, portanto, não seria diretamente econômica, não seria a 

produtividade ou a lucratividade imediata; seu efeito econômico somente 

virá a posteriori, a partir da fabricação de indivíduos mecanizados, dóceis 

e produtivos. 

O ensaio de Pavarini (2010) segue a mesma direção. Ao tratar da 

“invenção penitenciária” nos Estados Unidos do século XIX, o autor 

compara os modelos da Filadélfia e de Auburn, o primeiro baseado no 

confinamento solitário e no trabalho individual e o segundo baseado no 

isolamento noturno e no trabalho coletivo diurno. Para ele, apesar de ter 

tentado fazer do trabalho carcerário um trabalho produtivo, do ponto de 

vista econômico, a penitenciária não passou de uma “empresa marginal”. 

Assim, historicamente, o cárcere não se constituiu como manufatura ou 

fábrica de mercadorias, mas sim como “fábrica de homens”, cuja 

finalidade seria transformar o criminoso em proletário. 

Porém, o cárcere perseguiu com sucesso, pelos 

menos na sua origem histórica, uma finalidade – se 

quisermos, “atípica” – da produção (leia-se, 

transformação em outra coisa de maior utilidade): a 

transformação do criminoso em proletário. O objeto 

desta transformação não foram tanto as 

mercadorias quanto os homens. Daí a dimensão real 

da “invenção penitenciária”: o “cárcere como 

máquina” capaz de transformar – depois de atenta 

observação do fenômeno desviante (leia-se, o 

cárcere como lugar privilegiado da observação 

criminal) – o criminoso violento, agitado, 

impulsivo (sujeito real) em detido (sujeito ideal), 

em sujeito disciplinado, em sujeito mecânico. Em 

síntese, uma função não apenas ideológica, mas 
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também atipicamente econômica. Em outras 

palavras, a produção de sujeitos para uma 

sociedade industrial, isto é, a produção de 

proletários a partir de presos forçados a aprender a 

disciplina da fábrica (PAVARINI In: MELOSSI; 

PAVARINI, 2010, p. 211). 

A laborterapia, que pode vir sozinha ou acompanhada de um curso 

técnico, faz do CASE e da Casa de Semiliberdade uma “fábrica de 

homens”. Por meio dela, o atendimento socioeducativo reafirma todos os 

dias a virtude do trabalho, mostrando ao adolescente criminalizado, sem 

dizer uma só palavra, o quanto o trabalho regenera, dignifica, cura. Muitas 

vezes, é claro, isso não funciona. Num plano individual de atendimento, 

referente a uma medida de liberdade assistida, o adolescente foi 

questionado acerca da sua percepção sobre o trabalho, frustrando a equipe 

técnica com sua sinceridade: “Normal. Pra ganhar dinheiro!” (A. D. da S., 

16 anos). Outras vezes a mensagem é interiorizada e reproduzida. Numa 

carta escrita à mão, o adolescente internado pediu ao Juiz a progressão 

para uma medida em meio aberto: “Gostaria muito de receber do senhor 

um presente, este presente poderia ser LA”; ao final da carta, após 

informar que possui um filho de 3 meses, o adolescente justifica seu 

pedido da seguinte maneira: “Tenho planos e objetivos melhores para 

minha vida, pois pretendo trabalhar para dar uma vida melhor à minha 

família” (J. R. R., 17 anos). 

A laborterapia, portanto, essa espécie de Rasp-huis73 do Sistema 

Socioeducativo catarinense, nada mais é do que uma pedagogia do 

trabalho: 

                                                 
73 Rasp-huis é como ficou conhecida a famosa casa de trabalho criada na Holanda 

no século XVII, porque o trabalho nela desenvolvido consistia na raspagem de 

um tipo de madeira (pau-brasil) para extração de um pó que era usado para tingir 

tecidos. Em sua historiografia, Melossi revela uma curiosidade: “O caso que deu 

origem à famosa Rasp-huis de Amsterdã foi exatamente o de um jovem e foi a 

preocupação com a delinquência juvenil a causa última que levou a construção da 

referida instituição. Casas de correção para jovens, precisamente ‘correcionais’, 

surgiram por toda a parte simultaneamente com as casas para pobres. Muitas 

vezes havia nas casas de trabalho comuns seções para jovens, mesmo de boas 

famílias, que eram mandados para lá por vontade paterna. E isso era assim, 

obviamente, porque se tinha perfeita consciência do fato de que a nova ordem de 

ideias, esta ‘espiritualidade’ nova de ordem e de repressão, experiência sem 

paralelo nos séculos anteriores (ao menos ao nível das massas), devia ser ensinada 

e inculcada desde a infância, mais particularmente na infância” (In: MELOSSI; 

PAVARINI, 2010, p. 53).  
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Essa pedagogia tão útil reconstituirá no indivíduo 

preguiçoso o gosto pelo trabalho, recoloca-lo-á por 

força num sistema de interesses em que o trabalho 

será mais vantajoso que a preguiça, formará em 

torno dele uma pequena sociedade reduzida, 

simplificada e coercitiva, onde aparecerá 

claramente a máxima: quem quer viver tem que 

trabalhar (FOUCAULT, 2013b, p. 117-118). 

Como refletido no terceiro capítulo (cf. seção 3.3), parece que a 

primeira “infração” cometida pelo adolescente é exatamente sua recusa ao 

trabalho assalariado, sua busca por outras formas de sobrevivência, o que 

é inadmissível numa sociedade capitalista. Isso vale ainda mais para o 

jovem, o qual deve aprender, desde cedo, que é trabalhando que se vive, 

que é do trabalho que se tira a subsistência. Dos 45 adolescentes 

envolvidos nesta pesquisa, 28 deles estavam desempregados ou não 

possuíam ocupação quando foram apreendidos, o que equivale a 62,22%; 

nenhum deles trabalhava com carteira assinada e 03 eram estudantes; os 

outros 14 adolescentes, 31,11% do total, estavam em situação de trabalho 

informal, fazendo “bicos” como diarista, lavador de carros, servente de 

pedreiro, vendedor ambulante, etc. (cf. apêndice B). 

Nos autos de execução de medida socioeducativa, encontram-se 

várias passagens indicativas da relação do adolescente criminalizado com 

o trabalho: “O adolescente ainda não conhece o mundo do trabalho, tendo 

em vista que o único emprego que teve até então foi como lavador de 

carros aos finais de semana” (Assistente Social do CASEP); “O 

adolescente trabalhava com reciclagem apesar de ter concluído o curso de 

técnico em computação” (Assistente Social do CASEP); “No eixo 

profissional já trabalhou informalmente como servente de pedreiro. Relata 

que o grande sonho é ser jogador de futebol, já jogou em escolinhas de 

futebol da cidade, desistiu por não ter dinheiro para pagar as passagens de 

deslocamento” (Assistente Social do CASE). 

Curiosamente, ao final do processo de execução, naqueles poucos 

casos em que se considera a medida socioeducativa como devidamente 

cumprida, geralmente após a progressão para liberdade assistida, o 

adolescente volta a se encontrar na mesma situação de trabalho em que 

estava no início, isto é, trabalhando informalmente, de modo parcial ou 

temporário, com baixa remuneração e sem direitos trabalhistas. 

Exemplificando: “O adolescente disse que cumpriu as medidas, faltou 

apenas no final por dois dias, pois estava trabalhando de ajudante de 

gesseiro” (Juiz de Direito); “Nesse período estava trabalhando em um 

Posto de Lavagem, mas em junho ficou desempregado, quando foi 
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encaminhado para o SINE e para o balcão de emprego” (Equipe Técnica 

do CREAS). Também aqui se observa a superexploração do trabalho, 

típica do capitalismo dependente e periférico, em pleno funcionamento: 

“Está trabalhando informalmente como ajudante de pedreiro, como 

diarista recebe aproximadamente R$ 80,00 por semana” (Equipe Técnica 

do CREAS). 

A história tem sido implacável com o adolescente pobre, negro e 

da periferia. Recorde-se o significado político e econômico da abolição da 

escravatura no Brasil (cf. capítulo 1, seção 1.4). Sendo a Abolição um 

“negócio de brancos”, perguntou-se que lugar os negros passaram a ter na 

emergência da sociedade de classes brasileira e sob que condições eles se 

tornaram trabalhadores livres. No que diz respeito ao mercado de trabalho, 

a política de incentivo à imigração fez com que os ex-escravos tivessem 

de enfrentar a dura concorrência dos trabalhadores brancos europeus, 

tidos como de raça superior e, portanto, mais qualificados. Assim, as 

melhores oportunidades de trabalho e os melhores salários não eram 

acessíveis aos negros, que tinham de se contentar com o “trabalho sujo” e 

mal remunerado. Daí o dilema vivenciado por negros e mulatos na 

transição do escravismo para o capitalismo: 

Diante do negro e do mulato se abrem duas escolhas 

irremediáveis, sem alternativas. Vedado o caminho 

da classificação econômica e social pela 

proletarização, restava-lhes aceitar a incorporação 

gradual à escória do operariado urbano em 

crescimento ou se abater penosamente, procurando 

no ócio dissimulado, na vagabundagem sistemática 

ou na criminalidade fortuita meios para salvar as 

aparências e a dignidade de “homem livre” 

(FERNANDES, 2008, p. 44).  

Qualquer semelhança não é mera coincidência. Os egressos das 

senzalas brasileiras de outrora são os egressos das prisões brasileiras de 

hoje. As condições sociais e econômicas de uns e de outros são 

basicamente as mesmas. Ao alcançarem a liberdade, eles enfrentam as 

mesmas dificuldades para obter emprego e garantir sua subsistência. No 

mercado de trabalho, eles são considerados mais aptos para o trabalho 

braçal, ou seja, aquele que demanda maior esforço físico e não exige 

qualificação. Por isso, a situação do adolescente ao sair do CASE ou da 

Casa de Semiliberdade lembra muito a situação do escravo ao deixar a 

fazenda: a expressão “trabalho de negro” pode ser usada em ambos os 

casos e com o mesmo sentido discriminatório.  
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Enfim, o PIA tem recebido o pseudônimo de “projeto de vida”. Eis, 

então, o projeto de vida do adolescente criminalizado: metade obediência 

e a outra metade trabalho. Na maioria das vezes, contudo, em que pese 

todo o esforço empreendido, tal projeto é apenas esboçado e parcialmente 

tentado, sem jamais ser colocado em prática. Quando isso acontece, o que 

é uma constante na execução das medidas de semiliberdade e internação, 

o Sistema Socioeducativo se isenta de qualquer responsabilidade, informa 

o descumprimento da medida e declara peremptoriamente que o “menor 

infrator” é incorrigível ou irrecuperável (mais adiante, na última seção, 

este aspecto será desenvolvido). 

6.3 O EXAME DO BOM OU MAU COMPORTAMENTO 

Relatório Comportamental 

D. M. P. deu entrada na Casa de Semiliberdade na 

data de 14/10/2014, oriundo do CASEP de 

Chapecó. Desde a entrada na Casa o adolescente 

tem demonstrado bom comportamento, sempre 

agindo dentro das regras da casa. Tem 18 anos, um 

relacionamento de união estável, um filho de 6 

meses, sendo o responsável pela despesa da casa. 

Apresenta responsabilidade e está trabalhando 

desde sua entrada na casa de semiliberdade. 

Trabalha das 08h00min da manhã até as 18h00min, 

manifesta perspectiva positiva em relação ao seu 

futuro e a sua mudança de vida. Como exposto o 

reeducando D. está cumprindo com seu horário de 

ir para o trabalho assim como o de retornar para a 

casa de semiliberdade e cumprindo as normas da 

casa. 

Recebeu indulto para as festas de final de ano, o 

qual respeitou a data de retorno para a 

Semiliberdade. 

D. está a cada semana que passa mostrando que 

com suas atitudes que realmente está mudando de 

vida, com pensamentos para construção de um 

futuro melhor e é consciente que agora com 18 anos 

a punição para novos delitos é mais pesada. 

Saliento que esse reeducando foi o caso que veio 

para semiliberdade por um mal entendido da equipe 

do CASEP e ficou conosco um dia e no outro dia 

teve que voltar para o regime fechado, e sua postura 

diante da situação foi a mais tranquila possível, 

pegou suas coisas e acompanhou os agentes 
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dizendo que iria cumprir tudo que tivesse que 

cumprir para poder sair de uma vez do sistema, 

sendo assim permaneceu por mais alguns dias no 

regime fechado e depois retornou para 

semiliberdade para terminar de cumprir sua medida 

socioeducativa. Tendo em vista que presenciei toda 

a situação e observei a forma que D. reagiu me 

surpreendeu até mesmo a mim a postura do mesmo, 

pois saiu sem reclamar de nada, e assim continua 

aqui na semiliberdade cumprindo sua medida sem 

atritos. 

Reforço meu pedido para que seja revisto a 

permanência de D. M. P. na Casa de 

Semiliberdade, pois acredito que o reeducando é 

merecedor de uma LA. 

(Coordenadora da Casa de Semiliberdade). 

Relatório Comportamental 

O reeducando G. L. N. tem 18 anos, deu entrada na 

Casa de Semiliberdade no dia 13/05/2014, oriundo 

do CASEP de São José do Cedro. O mesmo vem 

apresentando um comportamento inadequado às 

normas da Semiliberdade, agitando os seus colegas 

com suas atitudes e querendo assumir o papel de 

líder da casa. 

G. constantemente está ameaçando educadores e 

equipe técnica com palavrões, não atendendo as 

orientações das técnicas bem como debochando e 

agindo de maneira ofensiva e com violência. 

Enquanto equipe, estamos trabalhando no sentido 

de inseri-lo no mercado de trabalho conforme o 

perfil que observamos, até o presente momento, o 

mesmo não tem demonstrado interesse nas vagas 

ofertadas e nem mesmo em retornar aos estudos 

[...]. 

Ressaltamos que o reeducando está com dezoito 

anos e alega ser responsável pelos seus atos. 

Também foi feito todos os seus documentos, 

encaminhado a entrevistas de emprego, mas G. 

mostrou-se relutante ao exposto acima. 

Sendo assim, para evitarmos situações de discussão 

e revolta dos demais reeducandos, estamos 

diariamente conversando com o mesmo no sentido 

de orientá-lo a cumprir sua medida na 

semiliberdade, pois não é nosso intuito que o 

mesmo tenha uma regressão de medida. 
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No dia 03 de julho de 2014, G. insistiu para ir ao 

mercado e os educadores explicaram para o mesmo 

que teria caminhada e ele poderia ir fazer suas 

compras no horário da caminhada, porém o 

reeducando saiu da casa por volta das 19:00 horas 

e retornou às 22:00 horas sem a permissão dos 

educadores, assim descumprindo uma das normas 

da Casa de Semiliberdade, tumultuando o 

andamento da casa. 

Solicitamos uma posição em relação ao 

comportamento do reeducando G., tendo em vista 

que está claro que o mesmo não possui perfil de 

semiliberdade. 

(Equipe Técnica da Casa de Semiliberdade). 

Há um certo tipo de relatório, encontrado em vários autos de 

execução de medida socioeducativa, cujo próprio nome, por si só, já 

chama a atenção. Trata-se do relatório comportamental, que também pode 

ser designado como relatório situacional ou institucional, sem mudança 

significativa no seu conteúdo. Em muitas situações, ele exerce influência 

decisiva no andamento do processo de execução. É o caso, por exemplo, 

dos pedidos de saída temporária e de progressão ou regressão de medida. 

Com base neste relatório, o juiz decide se o adolescente pode ou não 

visitar sua família, se ele merece ou não evoluir para uma medida mais 

branda, se ele está preparado ou não para voltar a conviver em sociedade. 

A importância deste documento, portanto, é inegável. 

Antes, porém, de adentrar no conteúdo do relatório 

comportamental, faz-se necessária uma breve digressão teórica sobre 

aquilo que Foucault chama de “recursos para o bom adestramento”, que 

seriam os três instrumentos utilizados pelo poder disciplinar para fabricar 

corpos dóceis. “O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida ao uso 

de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e 

sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame” 

(FOUCAULT, 2013b, p. 164). No capítulo precedente, limitou-se a 

apenas mencionar a existência desses três instrumentos do poder 

disciplinar (cf. seção 5.2.2), cabendo agora vê-los mais de perto e de modo 

mais detalhado. 

O primeiro deles é a vigilância hierárquica. O exercício da 

disciplina supõe um jogo de olhar cujo modelo ideal poderia ser o 

acampamento militar. Nele, todo o poder é exercido por meio de uma 

vigilância precisa e contínua, que é facilitada pela própria organização do 

espaço (colunas, filas, entradas, saídas, etc.). Esse modelo do 
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acampamento militar se encontraria na arquitetura das cidades operárias, 

das fábricas, dos hospitais, das escolas, das prisões, permitindo o controle 

interno dos indivíduos mediante sua observação sistemática. A vigilância 

hierárquica possibilita ao poder disciplinar ser exercido de maneira 

onipresente e, ao mesmo tempo, discreta ou silenciosa. Em lugar do 

espetáculo das manifestações do poder, tem-se o “jogo ininterrupto dos 

olhares calculados” (FOUCAULT, 2013b). 

O segundo é o instrumento da sanção normalizadora. Aqui, haveria 

uma espécie de micropenalidade, destinada a reprimir um certo número 

de comportamentos que não estão abrangidos pela lei penal. Assim, 

especificam-se determinados “delitos”, criam-se instâncias próprias de 

julgamento e se preveem formas específicas de sanção. Tudo aquilo que 

não se adequa às normas institucionais, que não segue o rigor do 

regulamento, que se desvia do padrão de comportamento desejado, é 

passível de alguma forma de punição, por mais branda que seja. A sanção 

normalizadora pune atrasos, ausências, inobservâncias, desobediências, 

ofensas, desrespeito, enfim, toda uma série de condutas que, via de regra, 

não seriam puníveis. Sua finalidade seria “normalizar” os indivíduos. 

Chega-se, então, ao terceiro instrumento do poder disciplinar, que 

é o exame. Nas palavras de Foucault (2013b, p. 177): “O exame combina 

as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. É um 

controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e 

punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles 

são diferenciados e sancionados”. O exame relaciona e articula uma 

formação de saber com um exercício de poder. Ele inverte a visibilidade: 

em vez da exibição do poder, entra em cena o indivíduo visível, aquele 

que tem de ser visto sem cessar. A par disso, exige-se que este indivíduo 

seja documentado, que se tome notas sobre ele, que se faça um diário, que 

se registre todos os detalhes. Isso permitirá fazer de cada individualidade 

um “caso”, isto é, algo que pode ser descrito, mensurado, comparado e 

classificado.  

Segundo Foucault (2013a), a sociedade contemporânea é uma 

sociedade onde reina o panoptismo, isto é, um tipo de poder caracterizado 

por uma vigilância total e incessante, que pode ser utilizada por uma série 

de instituições (escola, fábrica, prisão, hospital, etc.). “O Panopticon é a 

utopia de uma sociedade e de um tipo de poder que é, no fundo, a 

sociedade que atualmente conhecemos – utopia que efetivamente se 

realizou” (FOUCAULT, 2013a, p. 88). Este tipo de poder não se baseia 

mais no inquérito e sim no exame. Nas práticas judiciárias da Idade 

Média, o inquérito era um procedimento que buscava estabelecer a 

verdade sobre um fato ou acontecimento, principalmente através do 
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testemunho de pessoas que tinham conhecimento ou presenciaram o fato. 

O exame surgido no fim do século XVIII e início do século XIX, 

diferentemente, constrói um saber não sobre o fato ocorrido, mas sobre o 

indivíduo vigiado, sobre o que ele é, sobre como ele se comporta, sobre 

sua normalidade ou anormalidade. 

No Panopticon vai se produzir algo totalmente 

diferente; não há mais inquérito, mas vigilância, 

exame. Não se trata de reconstituir um 

acontecimento, mas de algo, ou antes, de alguém 

que se deve vigiar sem interrupção e totalmente. 

Vigilância permanente sobre os indivíduos por 

alguém que exerce sobre eles um poder – mestre-

escola, chefe de oficina, médico, psiquiatra, diretor 

de prisão – e que, enquanto exerce esse poder, tem 

a possibilidade tanto de vigiar quanto de construir, 

sobre aqueles que vigia, a respeito deles, um saber. 

Um saber que tem agora por característica não mais 

determinar se alguma coisa se passou ou não, mas 

determinar se um indivíduo se conduz ou não como 

deve, conforme ou não à regra, se progride ou não, 

etc. Esse novo saber não se organiza mais em torno 

das questões “isto foi feito? quem o fez?”; não se 

ordena em termos de presença ou ausência, de 

existência ou não existência. Ele se ordena em torno 

da norma, em termos do que é normal ou não, 

correto ou não, do que se deve ou não fazer 

(FOUCAULT, 2013a, p. 89).   

O que está na origem do relatório comportamental ou situacional 

do adolescente criminalizado pode ser entendido como um tipo de exame. 

Não é exatamente a versão juvenil do exame criminológico presente na 

execução penal do adulto, que atende ou deveria atender ao princípio da 

individualização da pena74. Não se trata também do estudo de caso feito 

para elaboração do PIA, ainda que tal estudo em muitos aspectos se pareça 

com o exame. É um tipo de exame realizado no decorrer da medida 

socioeducativa, em qualquer fase da execução. Não há uma previsão legal 

expressa, ficando subentendido nos procedimentos de reavaliação da 

                                                 
74 Conforme o artigo 8º da Lei de Execução Penal (LEP), o condenado à pena 

privativa de liberdade, obrigatoriamente no regime fechado e de modo facultativo 

no regime semiaberto, será submetido a exame criminológico para uma adequada 

classificação e com vistas à individualização da execução.  
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medida, que exigem relatório e, conforme o caso, parecer técnico75. O 

exame aparece toda vez que é preciso apresentar um relatório sobre o 

cumprimento da medida, dando o tom do relatório e influenciando a 

decisão judicial tomada com base nele. O técnico responsável talvez nem 

se aperceba disso, nem tenha consciência disso, mas ele o faz porque é 

uma atividade inerente às suas funções. 

Na verdade, a confecção do relatório é o ponto culminante de um 

procedimento que começou bem antes, desde que o adolescente colocou 

os pés na unidade de atendimento socioeducativo. Desde sua entrada no 

CASE ou na Casa de Semiliberdade, o adolescente é submetido a uma 

rede piramidal de olhares que tem na sua base os agentes socioeducativos, 

no meio os profissionais que compõem a equipe técnica e no topo o 

coordenador da unidade. Olhares atentos e sempre apostos para ver o que 

ele faz, o que ele diz, o que ele pensa, o que ele sente. É essa vigilância 

compartilhada em diferentes níveis que permite examinar o adolescente a 

qualquer tempo, na medida em que ele é observado o tempo todo.  

Em tese, o relatório deveria tratar fundamentalmente da evolução 

do plano individual de atendimento, quer dizer, quais atividades foram 

realizadas e quais não foram, se houve comprometimento por parte do 

adolescente, se as metas estabelecidas foram alcançadas ou não, como se 

deu a participação da família, e assim por diante. Não que não haja 

avaliação do PIA. De fato, em maior ou menor grau, conforme a medida 

socioeducativa executada, o relatório pode abordar o tratamento de saúde 

do adolescente, a frequência e o desempenho escolares, a eventual 

participação num curso profissionalizante, as tentativas de inserção no 

mercado de trabalho, etc. Mas o documento vai muito além disso. Ele 

expressa o exame da personalidade e do comportamento do adolescente, 

fazendo-o, inclusive, com evidente centralidade. Dê-se alguns exemplos: 

W. ainda faz uso de substâncias psicoativas, muitas 

vezes dentro da própria Casa de Semiliberdade, 

apresentando comportamento instável, ora 

demonstra um descontrole emocional representado 

pelas atitudes violentas, como agressão física e 

ameaça de morte contra educadores, evasão da 

unidade, descumprimento das regras estabelecidas 

                                                 
75 As medidas socioeducativas de liberdade assistida, semiliberdade e internação 

devem ser reavaliadas no máximo a cada seis meses, podendo a autoridade 

judiciária designar audiência, a qual deve ser instruída com relatório da equipe 

técnica do programa de atendimento e com outro parecer técnico eventualmente 

requerido pelas partes (artigo 42, § 1º, da Lei do SINASE). 
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e oscilações de humor constantes quando se sente 

contrariado, porém, em alguns momentos, adequa-

se às normas e regras participando das atividades 

propostas, como a sua participação no projeto da 

horta implantada na unidade (Equipe Técnica da 

Casa de Semiliberdade). 

M. teve poucas medidas disciplinares aplicadas, 

sempre demonstrou saber seguir regras e normas 

impostas pelo Centro, mantendo assim um bom 

relacionamento com internos e funcionários, está 

sempre disposto a ajudar nas atividades do Centro 

como ajardinamento, horta e limpeza. Também é 

inteligente e consegue compreender rápido e 

facilmente o que lhe é exposto (Assistente Social do 

CASEP). 

Adolescente apresenta um comportamento instável 

em algumas situações, no início apresentou-se 

tranquilo, participativo, se adaptando bem às regras 

da unidade, após um tempo, começou a ter 

problemas com os adolescentes da casa onde estava 

e foi trocado de casa duas vezes. Quando foi 

trocado de casa pela última vez, foi para uma casa 

sozinho, aonde se sentiu mais seguro e tranquilo. 

Após a liberação de um dos adolescentes de 

Chapecó, o adolescente ficou sabendo e começou a 

ter um comportamento agressivo, quebrando seu 

quarto, atentando contra sua própria vida e pedindo 

transferência para perto de casa (Equipe Técnica do 

CASE). 

Este tipo de exame se faz presente principalmente em dois 

momentos do processo de execução, quais sejam, nos pedidos de saída 

temporária e nas reavaliações da medida socioeducativa. No primeiro 

caso, são pedidos feitos em geral pela equipe técnica da unidade de 

atendimento e eventualmente pela defesa, para que o adolescente possa 

visitar familiares e/ou passar datas comemorativas ou feriados com sua 

família. No segundo caso, são procedimentos adotados para avaliar a 

manutenção ou substituição da medida socioeducativa, o que deve ser 

feito obrigatoriamente a cada seis meses ou a qualquer tempo se requerido 

pela direção do programa, pelo Ministério Público, pela defesa ou pelo 

próprio adolescente.  

O caso do adolescente M. da S. B. J., 17 anos, pardo, 

desempregado, morador do bairro Aventureiro em Joinville, internado 

pela conduta tipificada como roubo, ilustra a maneira como o Judiciário e 
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o Sistema Socioeducativo lidam com a chamada saída temporária. A 

coordenadora do CASE requereu autorização para ele usufruir das 

festividades de Natal e Ano Novo junto de sua família, no período entre 

23 de dezembro e 05 de janeiro. O Ministério Público se manifestou pelo 

indeferimento do pedido, tendo em vista que o adolescente apresentou 

“mau comportamento”, além do que a saída temporária não está prevista 

no ECA ou na Lei do SINASE. A defensora pública endossou o pedido, 

questionando o relatório que se refere ao comportamento do adolescente 

e valorizando a importância do convívio familiar para sua reinserção 

social. Na sequência, o juiz negou o pedido, fazendo analogia com a Lei 

de Execução Penal, que autoriza a saída temporária apenas no regime 

semiaberto, o que seria equivalente à medida de semiliberdade.  

Por trás da técnica jurídica, entretanto, está implícito o 

entendimento de que a saída para visitar a família é um prêmio ou uma 

recompensa pelo bom comportamento, devendo ser negada quando ocorre 

o contrário. Em outro processo de execução, relativo à medida de 

semiliberdade, a Juíza Substituta disse o seguinte: “Outrossim, o 

reeducando tem apresentado bom comportamento, de modo que se 

recomenda sua saída temporária neste fim de ano, inclusive, com o intuito 

de verificar como ele irá se portar no período”. O exame não serve para 

viabilizar um direito ou atender a uma necessidade, pois ele se insere num 

sistema de punição e recompensa. O que se examina, aqui, não é a 

importância da família ou do convívio familiar, mas antes se o 

adolescente, através do seu comportamento, fez por merecer ou não o 

benefício da saída temporária. 

O mesmo vale para a reavaliação da medida socioeducativa. 

Alguns adolescentes merecem a progressão da medida como uma forma 

de recompensa: “Reforço meu pedido para que seja revisto a permanência 

de D. M. P. na Casa de Semiliberdade, pois acredito que o reeducando é 

merecedor de uma LA” (Coordenadora da Casa de Semiliberdade); 

“Contudo, considerando o bom comportamento que o interno vem 

apresentando, acredito que o melhor, neste momento, seja a progressão da 

medida para Liberdade Assistida, possibilitando ao mesmo, o retorno ao 

convívio social e familiar” (Psicóloga do CASEP). Para outros 

adolescentes, a regressão da medida é uma forma de punição: 

“Solicitamos uma posição em relação ao comportamento do reeducando 

G., tendo em vista que está claro que o mesmo não possui perfil de 

semiliberdade” (Equipe Técnica da Casa de Semiliberdade); “W. não 

demonstra comportamento convergente aos objetivos da medida 

socioeducativa aplicada, não surtindo os efeitos perquiridos no sentido de 
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fazê-lo mudar de atitude e conscientizá-lo para a vida integrada no meio 

social” (Equipe Técnica da Casa de Semiliberdade). 

O caso do adolescente G. L. N., 17 anos, pardo, desempregado, 

morador do bairro São Pedro em Chapecó, condenado pela conduta 

considerada como roubo, exemplifica o quão importante é o 

comportamento para efeito de substituição de medida, tanto para o 

Sistema Socioeducativo quanto para o Judiciário. O relatório 

comportamental do adolescente, já citado no início desta seção, parece um 

atestado de mau comportamento, contendo relatos e impressões que 

enfatizam a inadaptação às normas da Casa de Semiliberdade (ameaças, 

desrespeito, desobediência, falta de interesse, etc.). Com a juntada do 

documento nos autos de execução, considerando o suposto 

descumprimento da medida socioeducativa, o juiz designou audiência de 

justificação76. Ouvido em audiência, o adolescente negou os fatos que lhe 

foram imputados e se comprometeu a cumprir a medida. Naturalmente, o 

Ministério Público requereu a substituição pela medida de internação, ao 

passo que a defesa pugnou pela manutenção da medida de semiliberdade. 

Enquanto a juíza proferia a decisão, o adolescente fugiu da sala de espera 

da Vara da Infância e da Juventude, como se ele já soubesse qual seria o 

desfecho da história. A decisão judicial dispensa comentários: 

Trata-se de execução de medida socioeducativa de 

semiliberdade em que é reeducando G. L. N. 

Aportou aos autos relatório comportamental de fls. 

243/244 no qual se concluiu que o reeducando, em 

razão de diversos fatos ocorridos na instituição tais 

como ameaças a outros reeducandos e educadores 

da instituição em que cumpre a medida, dano a 

móvel lá constante e evasões, bem como recusa a 

estudar, não teria o perfil para continuar cumprindo 

a medida no regime de semiliberdade. Na presente 

audiência, o reeducando foi ouvido e negou os fatos 

narrados no relatório comportamental, tais como as 

ameaças e os danos a móvel da instituição. No 

entanto, como bem mencionou o representante do 

Ministério Público em sua manifestação de fls. 

248/250, bem como na manifestação prestada nesta 

audiência, que também adoto como razão de 

                                                 
76 Conforme o artigo 43, § 4º, da Lei do SINASE, a substituição por medida mais 

gravosa somente pode ocorrer em situações excepcionais, respeitado o devido 

processo legal, devendo ser fundamentada em parecer técnico e precedida de 

prévia audiência.  
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decidir, diante do péssimo comportamento 

apresentado, verifica-se que o reeducando não tem 

disciplina e perfil para o cumprimento da medida 

inicialmente aplicada. Pelas mesmas razões, 

impossível no presente momento acolher o pedido 

da defesa para que o menor cumpra medida de 

liberdade assistida. Pelo exposto, demonstrado o 

péssimo comportamento do reeducando na Casa de 

Semiliberdade, o que está atrapalhando o trabalho 

da equipe técnica com os demais internos, bem 

como pelo fato de o adolescente não ter 

comprometimento para cumprir a medida, requer-

se maior intervenção, aplicando-se medida mais 

ampla, razão pela qual procedo, nesta data, a 

reavaliação da medida socioeducativa de 

internação, pelo prazo de 03 (três) anos, com 

reavaliações semestrais obrigatórias, com fulcro no 

artigo 122, inc. III da Lei n. 8.069/1990 e artigo 49, 

II da Lei do SINASE. Oficie-se, com urgência, ao 

DEASE solicitando vaga para cumprimento da 

medida de internação. Por ora determino que o 

adolescente seja transferido ao CASE Chapecó. 

Comunique-se à Casa de Semiliberdade e ao CASE 

Chapecó o ter da presente decisão. Presentes 

intimados. Nada mais (Juíza Substituta).  

Se é certo que o “comportamento adequado” do adolescente 

constitui um requisito indispensável para a progressão da medida 

socioeducativa, em muitos casos tal requisito não é o bastante. Mesmo 

quando o adolescente se adapta e segue as normas institucionais, ainda 

assim isso não significa necessariamente o passaporte para uma medida 

mais branda. E o motivo pelo qual o adolescente, apesar de ter bom 

comportamento, não faz jus à progressão da medida é o que mais chama 

a atenção: ele não teria sido suficientemente punido. É o que aconteceu, 

por exemplo, com o adolescente W. de A., 17 anos, pardo, desempregado, 

morador do Jardim Paraíso em Joinville, que foi internado pela conduta 

tipificada como roubo. A assistente social do CASE sugeriu a substituição 

da medida de internação por liberdade assistida, pois o adolescente estava 

tendo “comportamento apropriado e pacífico, sempre com o propósito de 

cumprir a medida”. Ao analisar o relatório institucional, o promotor de 

justiça se manifestou pelo indeferimento do pedido de progressão, “uma 

vez que o delito cometido foi grave e que o adolescente está há somente 

nove meses internado”. A defensora pública endossou o pedido de 
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progressão para medida em meio aberto, com base nos “relatórios técnicos 

favoráveis”, que indicavam comportamento adequado e respeito às regras 

da instituição. Ao negar o pedido, o juiz afirmou o seguinte: “Não 

bastante, deve ser considerado que o ato infracional praticado foi grave 

(roubo) e, ainda, que o executado cumpre a MSE [medida socioeducativa] 

há pouco mais de nove meses, tempo que considero insuficiente para 

liberação”77.  

O que é interessante, para além do aspecto legal, é essa relação 

direta e automática estabelecida entre a suposta gravidade da conduta e o 

tempo de duração da medida socioeducativa. Em outro processo de 

execução, numa situação idêntica à descrita acima, o promotor de justiça 

fez uma expressiva ponderação: “No presente caso, entendo que o 

adolescente deve, no mínimo, cumprir um ano de internação para, após, 

ser analisado e requerido substituição de medida”. Quer dizer, o ato 

tipificado como roubo vale um ano de privação de liberdade, assim como 

o preço da venda de drogas pode ser um ano e meio ou dois de internação 

(pelo menos enquanto não for reduzida a maioridade penal). Pelo visto, 

Foucault (2015a) tinha razão ao comparar a “forma-salário” e a “forma-

prisão” por meio da variável tempo. Em que o salário e a pena de prisão 

se assemelham? Ambos são medidos pelo tempo: o tempo de trabalho lá, 

o tempo de liberdade aqui; o relógio de ponto lá, o calendário da prisão 

aqui.  

O sistema de punições faz aparecer como sanção do 

crime a forma-prisão que não é derivável da teoria 

e aparenta-se com a forma-salário: assim como se 

dá um salário pelo tempo de trabalho, toma-se, 

inversamente, certo tempo de liberdade pelo preço 

de uma infração. Sendo o único bem possuído, o 

tempo é comprado em razão do trabalho ou tomado 

em razão de uma infração. O salário serve para 

compensar o tempo de trabalho, o tempo de 

liberdade vai servir para compensar infrações 

(FOUCAULT, 2015a, p. 65, grifo do autor). 

Voltando ao exame, se por um lado ele está ligado à vigilância 

hierárquica, àquela rede de olhares de que se falou anteriormente, na outra 

ponta ele se articula com uma série de sanções normalizadoras, que 

                                                 
77 Tal decisão, em tese, viola o princípio da legalidade, haja vista que a Lei do 

SINASE, em seu artigo 42, § 2º, estabelece que a gravidade do ato infracional e o 

tempo de duração da medida não podem, por si só, impedir a substituição por 

medida menos grave. 
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também se fazem presentes no CASE e na Casa de Semiliberdade. Nem 

sempre a micropenalidade aparece nos autos de execução, sendo rara a 

juntada de cópia de procedimento disciplinar instaurado para apurar 

determinada conduta do adolescente. Todavia, lendo-se atentamente os 

relatórios comportamentais ou institucionais, verifica-se a aplicação de 

diversas punições relacionadas ao comportamento do adolescente, tais 

como proibição de receber visita da família, suspensão ou restrição de 

atividades externas e até isolamento. S. Y. L. A., 17 anos, branco, lavador 

de carros, morador do Monte Cristo em São José, por exemplo, recebeu 

duas medidas disciplinares na Casa de Semiliberdade, a primeira de 

suspensão das atividades externas por uma semana e a segunda de 

suspensão da saída temporária, por consumir drogas lícitas ou ilícitas 

dentro da unidade, o que é considerado falta disciplinar grave. Noutro 

processo de execução, a assistente social do CASE registrou em seu 

relatório que “o adolescente depois do último relatório enviado recebeu 

duas medidas de quarto, por discutir com um dos adolescentes e outra por 

dano ao patrimônio público”. De fato, existe um pequeno tribunal em cada 

unidade de atendimento socioeducativo, sempre pronto para punir 

qualquer tipo de desvio ou anormalidade. 

Sem que seja solicitado, sem que apareça claramente, sem que se 

tenha plena consciência dele, fato é que o exame faz parte do 

funcionamento do Sistema Socioeducativo, constituindo-se como um 

instrumento de controle do adolescente internado ou semi-internado. O 

exame transforma o “socioeducando” num objeto de saber, construindo 

um conhecimento sobre sua individualidade, para que ele seja descrito, 

comparado e classificado em função do que é normal ou anormal, do que 

é conforme ou não às regras institucionais, do que está dentro ou fora do 

padrão estabelecido. De maneira maniqueísta, oscilando entre os extremos 

do bom e do mau comportamento, o exame mostra quem é o “menor 

infrator”, como ele se comporta na instituição, o que ele pensa para o seu 

futuro e quais são suas tendências, isto é, “mudar de vida” ou “voltar ao 

mundo do crime”. 

6.4 O FRACASSO/SUCESSO DA MSE: CONSOLIDAÇÃO DO 

RÓTULO DE “MENOR INFRATOR”  

Vimos informar, que o socioeducando acima 

identificado iniciou o cumprimento de medida de 

semiliberdade no dia 14/05/2015. 
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No dia 15 de novembro o socioeducando evadiu da 

Casa de Semiliberdade descumprindo assim, a 

medida socioeducativa de semiliberdade. 

Atualmente W. encontra-se sob pena restritiva de 

liberdade no Presídio Regional de Joinville, desde 

18 de dezembro de 2015, sugerindo-se assim, a 

extinção da medida do socioeducando. 

Em anexo o atestado de reclusão de W. de A. 

Sendo o que tínhamos a informar, colocamo-nos à 

disposição para maiores esclarecimentos. 

Respeitosamente, 

(Assistente Social da Casa de Semiliberdade).  

Em relação ao adolescente M. R., autos nº. [...] de 

Liberdade Assistida pelo prazo inicial de seis 

meses, cumpre-nos informar a Vossa Excelência 

que em razão de seu falecimento, sugerimos a 

extinção da medida socioeducativa aplicada, de 

acordo com o inciso I do artigo 46 do SINASE. 

Segue anexo informação vinculada na imprensa 

bem como certidão de óbito. 

Sem mais para o momento, reiteramos votos de 

elevada estima e consideração, e colocamo-nos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

fizer necessário. 

Respeitosamente, 

(Coordenadora do CREAS).  

É uma verdadeira angústia ler um processo de execução de medida 

socioeducativa de internação ou semiliberdade até o seu final. Em meio 

às centenas de páginas processuais, fica-se imaginando qual será o destino 

do adolescente criminalizado e punido: conseguirá ele cumprir a medida 

e alcançar as metas do PIA? Voltará a conviver com sua família ou 

permanecerá em situação de rua? Continuará os estudos ou não? Terá um 

emprego ou trabalho qualquer? Ao atingir a maioridade, estará ele preso? 

Ou será assassinado por um agente de segurança pública? Entrará ele na 

estatística do genocídio da juventude pobre e negra? Nesta última seção, 

pretende-se folhear os autos de execução ao contrário, de traz para frente, 

desvelando a situação do adolescente na ocasião do seu arquivamento. 

Os processos de execução podem ser arquivados por diversos 

motivos. Existem aqueles em que se considera cumprida a medida 

socioeducativa, com ou sem o alcance dos objetivos do PIA, o que 

geralmente ocorre após a progressão para a medida de liberdade assistida. 

Em outros processos, a medida é declarada extinta porque o jovem, 

atingindo sua maioridade penal, encontra-se recolhido num presídio ou 
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está respondendo a processo-crime78. Há também processos cuja 

execução é interrompida para se proceder à unificação de duas ou mais 

medidas aplicadas, conforme previsto no artigo 45 da Lei do SINASE. 

Além disso, a morte do adolescente ou o aparecimento de uma doença 

grave, evidentemente, levam à extinção da medida. 

Dentre os processos de execução aqui analisados, apenas alguns 

deles foram arquivados porque a medida socioeducativa teria realizado 

sua finalidade79. Mesmo nestes casos, onde a medida foi considerada 

cumprida, isso ocorreu não porque o adolescente alcançou os objetivos do 

seu “projeto de vida”, mas simplesmente porque ele compareceu aos 

atendimentos, acatou as orientações técnicas e manifestou o desejo de 

mudar de vida (estudar e trabalhar). Num relatório de acompanhamento 

de liberdade assistida, por exemplo, a equipe técnica do Centro de 

Referência de Assistência Social (CREAS) fez a seguinte análise: 

“Embora não tenha voltado a estudar, nem confeccionado sua 

documentação (CPF, RG e Carteira de Trabalho) conforme previsto no 

plano de ação [...], A. demonstrou nos diálogos dos últimos dois meses, 

mais flexibilidade e aceitação das orientações”.   

Como já observado neste capítulo (cf. seção 6.2), é comum o 

adolescente, ao final da medida socioeducativa, retornar à mesma situação 

de trabalho em que se encontrava quando fora apreendido, fazendo os 

mesmos “bicos” ou “biscates” para sobreviver. No relatório mencionado 

acima, para ficar no mesmo exemplo, consta a informação de que o 

adolescente estava ajudando sua mãe no trabalho informal de coleta de 

lixo e reciclagem. Quer dizer, depois dele ter sido “curado” pela 

laborterapia, depois dele ter aprendido a “virtude do trabalho”, o que 

                                                 
78 De acordo com o artigo 46 da Lei do SINASE, em caso de aplicação de pena 

privativa de liberdade, cumprida em regime fechado ou semiaberto, a extinção da 

medida socioeducativa é compulsória (inciso III); já no caso de o jovem, maior 

de 18 anos, responder a um processo criminal, a extinção da medida é facultativa 

(§ 1º). 
79 Dos 20 processos de execução que compõem a amostra de pesquisa, apenas 05 

deles foram arquivados devido ao cumprimento da medida socioeducativa, nos 

termos do inciso II do artigo 46 da Lei do SINASE, o que equivale a 25% do total; 

outros 05 processos foram extintos porque o jovem, já maior de idade, estava 

preso ou respondendo a processo criminal e mais 05 acabaram interrompidos para 

unificação de medidas; os demais processos foram arquivados por diversos 

motivos, incluindo morte do adolescente (01), doença grave (01), idade de 21 anos 

(01), tempo excessivo entre a data do fato e a execução da medida (01) e 

conversão em medida de advertência (01). 
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importa é que ele esteja trabalhando, ainda que seja em condição precária, 

ainda que seja mal remunerado e superexplorado.  

Nesse sentido, veja-se o último relatório situacional de C. L. C., 20 

anos, etnia não identificada, desempregado, que era morador da Vila 

União em Florianópolis e foi internado pela conduta tipificada como 

tráfico de drogas. A equipe técnica do CREAS comunicou o encerramento 

da medida de liberdade assistida, tendo em vista o “esgotamento das 

tentativas de mobilização”. Apesar de o jovem ter se comprometido com 

seu PIA, a equipe observou que ele foi diminuindo a assiduidade ao longo 

dos atendimentos e nem todos os objetivos chegaram a ser concretizados. 

Segundo o relato, C. não retomou seu tratamento de saúde e também não 

providenciou os documentos pessoais; ele elaborou e distribuiu seu 

currículo em algumas empresas, mas não frequentou o curso de instalação 

de ar condicionado em que foi inscrito. De qualquer modo, a equipe 

técnica diz ter mantido contato telefônico com C. e seus familiares, sendo 

que o jovem “permanece trabalhando na construção civil” e, 

frequentemente, “visita a mãe e irmãos na cidade de Itajaí/SC”. 

O caso do adolescente A. D. C. B., 17 anos, pardo, sem ocupação, 

ex-morador da Favela do Siri em Florianópolis, que havia sido internado 

pela conduta considerada como roubo, configura uma excepcionalidade. 

A equipe técnica do CREAS comunicou o cumprimento da medida de 

liberdade assistida, com alcance dos objetivos pactuados. Segundo o 

relatório situacional, o adolescente compareceu aos atendimentos de 

forma regular, providenciou sua carteira de trabalho e obteve emprego de 

vendedor de perfumes, tendo se comprometido a retomar os estudos na 

modalidade para jovens e adultos. O Ministério Público opinou pela 

extinção da medida socioeducativa, pois o jovem “não reiterou na prática 

de atos infracionais e o objetivo de reeducação da medida foi atingido”. 

Sendo assim, a magistrada julgou extinto o processo de execução, 

considerando que a finalidade da medida foi integralmente cumprida. 

Esta história, entretanto, não se repetiu em mais nenhum dos outros 

dezenove autos de execução selecionados na pesquisa, incluindo aqueles 

que foram concluídos e arquivados pelo cumprimento da medida e 

realização de sua finalidade. Ao julgar extinta uma medida de internação, 

antes mesmo da progressão para uma medida em meio aberto, o 

magistrado manifestou o seguinte entendimento: “Neste norte, verifica-se 

que a medida socioeducativa de internação já atingiu sua finalidade, de 

modo que não oferece ao reeducando maiores possibilidades de avanços, 

mormente tendo em vista as precárias condições em que o CASEP se 

encontra” (Juiz de Direito). No fundo, este adolescente foi liberado, 

fundamentalmente, porque teve bom comportamento dentro de uma 
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unidade de atendimento cujas condições tornam o PIA praticamente 

inexequível. 

Ao que tudo indica, a hipótese complementar de pesquisa 

formulada no capítulo anterior (cf. seção 5.2.3), de que as medidas 

socioeducativas constituem medidas sociodisciplinares, cujo efeito é 

tornar os adolescentes criminalizados, simultaneamente, obedientes e 

produtivos, procede muito mais enquanto projeto ou intencionalidade do 

que como prática efetiva, pelo menos no que se refere às medidas de 

internação e semiliberdade. Apesar de todo o seu esforço, o SINASE 

raramente consegue cumprir sua promessa de transformar o 

“socioeducando” num trabalhador assalariado, pronto para ser reintegrado 

à sociedade capitalista.  

Contudo, antes de acusar o Sistema Socioeducativo de ineficiência 

ou incompetência, como frequentemente faz a abordagem estatutária, é 

preciso verificar o que aconteceu com os outros adolescentes, 

especialmente aqueles cujos processos de execução foram arquivados sem 

que a medida tivesse sido concluída ou considerada cumprida. Não foi por 

acaso que, no início desta seção, destacou-se a existência de dois 

documentos, juntados nas últimas páginas dos autos de execução, que são 

incrivelmente simbólicos: o atestado de reclusão e a certidão de óbito. 

Ora, por trás do fracasso da medida de internação ou semiliberdade em 

corrigir ou recuperar o adolescente se revela o seu sucesso em consolidar 

o rótulo de “menor infrator”. 

Numa entrevista publicada nos Ditos & Escritos, Foucault é 

perguntado sobre o fracasso da prisão: 

- Mas a prisão foi criticada desde o começo. Ela foi 

definida como um fracasso penal, uma usina de 

delinquentes. 

- Isso, todavia, não serviu para destruí-la. Depois de 

um século e meio, ela se mantém sempre de pé. 

Aliás, ela é verdadeiramente um fracasso? Ou não 

seria, antes, um sucesso, e justamente pelas mesmas 

razões pelas quais a acusam de fracassar? De fato, 

a prisão é um sucesso. 

- Que sucesso? 

- A prisão cria e mantém uma sociedade de 

delinquentes, o meio, com suas regras, sua 

solidariedade, sua marca moral de infâmia. A 

existência dessa minoria delinquente, longe de ser 

a medida estrondosa de um fracasso, é muito 

importante para a estrutura do poder da classe 

dominante (FOUCAULT, 2015b, p. 154). 
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A situação do adolescente criminalizado, ao final da maioria dos 

processos de execução pesquisados, revela uma certa eficácia invertida da 

medida socioeducativa. Em alguns casos, o jovem, já maior de 18 anos, 

acabou preso; outras vezes o adolescente, para garantir sua subsistência, 

voltou a vender drogas ilícitas; tem adolescente que permaneceu em 

situação de rua, inclusive recebendo ameaças de morte; há também casos 

de tentativa de suicídio e até mesmo um jovem que foi assassinado logo 

após sair do CASEP. Exemplos desse fracasso/sucesso da MSE (como é 

abreviada a medida socioeducativa nos autos de execução) não faltam: 

“Sra. I. demonstra preocupação com o filho, ele faz uso abusivo de drogas 

e comete os crimes para adquiri-la. M. fica fora de casa por alguns dias, 

não dando informações de seu paradeiro” (Assistente Social do CREAS); 

“Vimos informar, que o socioeducando acima identificado foi trazido do 

presídio às 19:00 horas [...]. No dia seguinte, 17 de outubro, por volta das 

10:45 horas da manhã, o socioeducando acordou e evadiu pulando o muro 

da instituição” (Psicóloga da Casa de Semiliberdade); “No dia 

26/09/2014, J. teve uma tentativa de fuga, sem êxito no ato, atentou contra 

sua própria vida, cortando seus braços e região do tórax com a lâmpada 

do seu quarto, o ato não foi consumado, pois o agente o impediu” (Equipe 

Técnica do CASE). 

O último relatório do processo de execução de S. R. P., 17 anos, 

pardo, desempregado, em situação de rua na Capital catarinense, que 

cumpria a medida de semiliberdade pela conduta tipificada como furto, 

indica pouca ou nenhuma melhora na sua condição de vida. A equipe 

técnica da Casa de Convivência Frutos do Aroeira, após lembrar o 

histórico de fugas do adolescente, informa sua última e derradeira evasão. 

No relato consta que ele fora apreendido pela Polícia Militar nas 

proximidades da instituição, em razão de porte de drogas, havendo 

também um mandado de busca e apreensão expedido contra o adolescente. 

O documento apresenta o seguinte desfecho: “Como o jovem estava 

portando drogas e, conforme informações da comunidade, estava 

envolvido no tráfico de drogas das imediações do Rio Tavares, a Casa de 

Convivência Frutos do Aroeira está impossibilitada de receber o jovem S. 

R. P. neste momento”. 

A condição da adolescente I. L. O. S., 16 anos, parda, sem 

ocupação, em situação de rua na cidade de Florianópolis, condenada por 

venda de drogas para cumprir a medida de semiliberdade, é 

lamentavelmente muito parecida. Folheando-se os autos de execução, 

verifica-se a juntada, pouco antes do arquivamento definitivo, de 

relatórios subscritos pelo Conselho Tutelar e pelo Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS), ambos alertando para a situação de risco 
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em que se encontrava a adolescente. Dos relatos se extrai que I. estava 

novamente em situação de rua, residindo no Morro do Horácio, local onde 

estaria recebendo ameaças de morte. A conselheira tutelar solicita a 

intervenção do Juizado da Infância e da Juventude nestes termos: “Como 

já de seu conhecimento I. vem colocando em risco sua vida como também 

a de outras pessoas, pelo seu envolvimento cada vez maior no mundo do 

crime. Estamos acompanhando este caso desde 2012, e até o momento 

nenhuma medida aplicada obteve resultado”. 

Quando um processo de execução de medida socioeducativa 

termina com a sentença descrita a seguir, é porque houve um fracasso 

absoluto; ou então, de outro ponto de vista, um absoluto sucesso.  

Vistos para sentença. 

Da análise dos autos, observa-se que G. L. N. conta 

hoje com 19 anos de idade (é nascido em 

13/08/1995 - p. 03). 

Verifica-se, ainda, que o reeducando está 

respondendo a processo criminal (autos n. [...]) em 

tramitação na 1ª Vara Criminal desta Comarca, pelo 

qual está preso preventivamente. 

Como é cediço, o principal objetivo da imposição 

de medida socioeducativa é a ressocialização do 

adolescente em conflito com a lei. Todavia, 

infelizmente não persiste mais sentido em manter a 

medida, quando o reeducando já recebe tratamento 

mais gravoso do Estado, como é o caso dos autos. 

A propósito, o § 1º do artigo 46 da Lei n. 

12.594/2012, estabelece que: “no caso de o maior 

de 18 (dezoito) anos, em cumprimento de medida 

socioeducativa, responder a processo-crime, caberá 

à autoridade judiciária decidir sobre eventual 

extinção da execução, cientificando da decisão o 

juízo criminal competente”. 

Diante do exposto, acolho a manifestação 

ministerial retro e, por consequência, julgo 

EXTINTA a presente medida socioeducativa, com 

fundamento no artigo 46, incisos III e V da Lei n. 

12.594/2012. 

Expeça-se alvará de soltura em favor do 

reeducando, com a ressalva de que o mesmo deverá 

continuar detido em razão dos autos n. [...]. 

Cientifique-se o juízo da 1ª Vara Criminal desta 

Comarca sobre o teor desta decisão, nos termos do 

§ 1º do artigo 46 da Lei n. 12.594/2012. 
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Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as 

devidas anotações e baixas.  

Comunique-se ao CASEP. 

Chapecó (SC), 18 de dezembro de 2014.  

(Juíza Substituta). 

Assim, o Sistema Socioeducativo conclui o processo de 

criminalização juvenil que havia sido iniciado pela Polícia e continuado 

pelo Judiciário, fazendo a sua parte na fabricação do produto “menor 

infrator” ao lhe dar o acabamento final, deixando-o pronto para ser 

vendido e consumido no mercado penal. Agora, tem-se certeza de que o 

adolescente pobre, negro e morador da periferia é um “menor infrator”, já 

que ele não aproveitou a oportunidade que lhe foi oferecida para provar o 

contrário. Depois de ser continuamente criminalizado e punido, parece 

que ele se cansou e, doravante, tenderá a agir em conformidade com o 

rótulo que lhe foi atribuído80. Se o adolescente recebeu todas as 

orientações necessárias, se teve acesso à escolarização, se foi preparado 

para o mercado de trabalho (supostamente, é claro), se tudo isso foi feito 

e ele voltou para o “mundo do crime”, é porque não tem jeito mesmo, ele 

é incorrigível ou irrecuperável. Definitivamente, este adolescente 

interiorizou o estigma de “bandido” e, se não acontecer nenhum 

imprevisto, passará a se comportar como se fosse tal personagem.  

O estereótipo do bandido vai se consumando na 

figura de um jovem negro, funkeiro, morador de 

favela, próximo do tráfico de drogas, vestido com 

tênis, boné, cordões, portador de algum sinal de 

orgulho ou de poder e de nenhum sinal de 

resignação ao desolador cenário de miséria e fome 

que o circunda. A mídia e a opinião pública 

destacam o seu cinismo, a sua afronta. São camelôs, 

flanelinhas, pivetes e estão por toda parte, até em 

supostos arrastões na praia. Não merecem respeito 

ou trégua, são os sinais vivos, os instrumentos do 

medo e da vulnerabilidade, podem ser espancados, 

linchados, exterminados ou torturados. Quem ousar 

incluí-los na categoria cidadã estará formando 

                                                 
80 “Espera-se de quem se veste como pedreiro, que se comporte como tal, que 

construa muros, que seja pedreiro; de alguém que corresponda ao estereótipo de 

ladrão, espera-se que seja ladrão, que se comporte como tal e, por conseguinte, 

que roube. A agência judicial tem como função confirmar, por meio de um ritual 

estabelecido, que é assim mesmo, porque quem ‘é’ ladrão ‘deve roubar’, e 

realmente ‘rouba’” (ZAFFARONI, 2001, p. 230).  
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fileiras com o caos e a desordem, e será também 

temido e execrado. Existe alguma coisa de novo 

nesta configuração simbólica da crise urbana 

brasileira? Ou historicamente se reproduz todo o 

processo de formação de nossas cidades: 

concentração de descendentes de ex-escravos nas 

tarefas informais que um mercado de trabalho 

excludente e aviltador vem criando através dos 

tempos? (BATISTA, Vera, 2003a, p. 36).   

Depois do sistema penal transformar o adolescente pobre, negro e 

morador da periferia no estigmatizado “menor infrator”, fazendo-o 

percorrer o caminho da criminalização juvenil do início ao fim, o passo 

seguinte será fazer dele um novo inimigo da sociedade, que deve ser 

temido por todos tal como o “traficante de drogas” e que servirá de 

pretexto para expandir as garras do seu próprio criador e legitimar 

medidas autoritárias de controle social. Como já sustentado ao longo deste 

trabalho (cf. capítulo 3, seção 3.3), diante da obsessão em reduzir a 

maioridade penal, o “menor infrator” passa a ser utilizado politicamente 

como bode expiatório da segurança pública brasileira, emergindo como 

um novo inimigo público ou, como diria Nilo Batista (2002), um novo 

herege. 

Neste estudo, priorizou-se o processo de criminalização juvenil no 

âmbito do sistema penal catarinense, incluindo a tríade formada pela 

Polícia, pelo Judiciário e pelo Sistema Socioeducativo. Mas a produção 

do “menor infrator” é complementada por uma série de instituições de 

controle social informal (escola, igreja, família, mídia, etc.), sendo que, 

no centro desse sistema penal não oficial, estão os meios de comunicação 

de massa. Num processo de apuração de ato infracional, por exemplo, o 

Ministério Público juntou diversas reportagens de um dos principais 

jornais catarinenses, cujas manchetes diziam: “Adolescentes estão na 

linha de frente dos atentados em Santa Catarina”, “Adolescentes voltam à 

linha de frente em ataques a ônibus em Santa Catarina”, “Cooptados pelo 

crime: adolescentes na linha de frente”. Sem dúvida, o mesmo adolescente 

pobre, negro e morador da periferia que está na mira do sistema penal 

também está no foco da mídia. 
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CONCLUSÃO 

No Brasil como nos demais países latino-americanos, o capitalismo 

se particulariza e se configura como um capitalismo dependente, isto é, 

baseado numa relação político-econômica de dependência e subordinação 

para com os países centrais. Em seu desenvolvimento histórico, o 

capitalismo dependente brasileiro apresenta alguns determinantes 

estruturais, tais como a base do trabalho escravo, o peso do latifúndio e da 

oligarquia agrária, a atuação conservadora da burguesia nacional, a 

centralidade e o autoritarismo do Estado, a influência do capital 

estrangeiro. Por maior que tenha sido este desenvolvimento, ele não foi 

capaz de promover a plena ruptura com a dependência, cujos traços vêm 

sendo mantidos sob novas formas e diferentes mediações. 

O que caracteriza a economia dependente, exportadora e voltada 

para o mercado externo, é a superexploração do trabalho, que pode ser 

entendida como um modo particular de extração de mais-valia. Seguindo 

as indicações de Marini, a superexploração do trabalho é a remuneração 

do trabalhador abaixo do valor da força de trabalho, o que supõe a redução 

do seu consumo individual e o rebaixamento do seu padrão de vida. Em 

que pese a política de valorização salarial e a ampliação da capacidade de 

consumo dos trabalhadores, fato é que a superexploração do trabalho 

permanece, como a outra face do capitalismo dependente brasileiro. 

Em condições de dependência e superexploração do trabalho, a 

questão social tende a se tornar mais intensa e complexa, colocando em 

risco a própria existência de vários segmentos da classe trabalhadora. 

Aqui, a pobreza, a desigualdade social, o desemprego estrutural, a 

precarização do trabalho, a violência, o não acesso à terra, a falta de 

moradia, etc., atingem níveis insuportáveis, o que leva ao acirramento dos 

conflitos sociais e políticos. Como se não bastasse, tem-se a atuação 

repressiva e punitiva do Estado, cuja resposta, historicamente, tem sido a 

criminalização das classes e grupos sociais subalternos, sob o pretexto de 

manter a ordem pública. 

Diante dessa realidade, o racismo é um elemento central e 

determinante. Longe de ser um desvio de conduta, um estado patológico 

ou um problema jurídico-penal, o racismo constitui uma relação social 

inerente à estrutura da sociedade capitalista. Mais do que uma herança da 

escravidão, o racismo se incorpora às relações sociais capitalistas, 

adquirindo uma forma especificamente capitalista e sendo reproduzido 

por mecanismos de poder e dominação. Como relação social, o racismo 

põe frente a frente brancos e negros (ou não brancos) enquanto 

pertencentes a raças desiguais, consideradas ideologicamente como 
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superior e inferior. Assim, o preconceito e a discriminação raciais seriam 

manifestações (individuais, coletivas ou institucionais) do racismo 

estrutural. 

No Brasil, criou-se o mito de que as relações entre brancos e 

negros, assim como as relações entre senhores e escravos, seriam mais 

igualitárias e corresponderiam a uma democracia racial. Expressando o 

caráter dissimulado do racismo brasileiro, este mito contrasta com o 

genocídio institucionalizado e sistemático da população negra. Para além 

das estratégias de branqueamento da raça e da cultura, o extermínio puro 

e simples da população negra, sobretudo dos jovens, chega ao ponto de 

70% das pessoas assassinadas serem negras. Num cenário de guerra não 

declarada, a alegação de que a vítima tinha “passagem” ou era “suspeita” 

indica que o genocídio criminaliza e a criminalização mata, sendo mais 

correto falar do par genocídio-criminalização. 

Analisando a literatura sobre a problemática dos adolescentes 

criminalizados, verifica-se a existência de três principais abordagens, as 

quais podem ser chamadas de criminologias juvenis. A abordagem 

psicologizante entende o ato infracional como uma forma de o adolescente 

chamar a atenção da família e da sociedade, na busca pelo reconhecimento 

da sua identidade, o que seria próprio da adolescência enquanto a fase da 

transgressão. Considerando que a “função paterna” é representar 

simbolicamente a lei, explica a conduta do adolescente pela ausência do 

pai, isto é, daquela figura de autoridade que impõe limites e dispõe do 

direito de punir ou castigar. 

A abordagem familista afirma que os adolescentes criminalizados 

vêm de “famílias desestruturadas”, que não cumprem sua função de 

proteção, cuidado e socialização, sendo esta a origem do comportamento 

desviante ou infrator. Supondo uma família idealizada e funcional, 

acredita que, quando a família não funciona de acordo com o padrão de 

normalidade e não exerce o papel que lhe é atribuído, os filhos tendem a 

se comportar de maneira antissocial, inclusive infringindo a lei penal. 

Nesse discurso, que vê o ato infracional como um “problema de família”, 

é a família do adolescente quem assume o lugar da culpa. 

A abordagem estatutária, por sua vez, sustenta que o ato infracional 

decorre da ausência ou precariedade das políticas sociais públicas, mais 

precisamente da não aplicação efetiva das medidas protetivas e 

socioeducativas previstas na legislação especial. Argumenta que o ato 

infracional existe porque o ECA não é cumprido e que a criminalidade 

juvenil é fruto da pobreza e da falta de educação, de saúde, de assistência 

social, etc. Sendo assim, o discurso estatutário aposta na inclusão social 

do adolescente criminalizado, priorizando a educação em vez da punição. 
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Apesar de suas diferenças, tais criminologias juvenis têm 

basicamente dois pontos em comum. Em primeiro lugar, elas concebem o 

ato infracional como uma realidade ontológica preexistente aos 

mecanismos formais e informais de reação social ao delito, isto é, como 

um fenômeno independente do direito penal e do controle social. Em 

segundo lugar, elas insistem numa explicação causal da criminalidade 

juvenil e, embora com respostas diferentes, inserem-se no paradigma 

etiológico típico da criminologia positivista. Em última instância, estas 

abordagens acabam legitimando a intervenção do sistema penal e 

isentando-o de qualquer responsabilidade na produção da criminalidade 

juvenil. 

Este trabalho apresentou uma perspectiva de análise alternativa, 

construída a partir do acúmulo de conhecimentos produzidos no campo da 

criminologia, em especial pela criminologia crítica. Reconhecendo a 

virada criminológica, da etiologia do crime ao paradigma da reação social, 

seguiu o deslocamento do objeto de estudo das causas da criminalidade 

para o processo de criminalização, com foco no processo específico que 

transforma determinados adolescentes, pertencentes a uma determinada 

classe social e a uma determinada raça, em “menores infratores”. 

Na perspectiva da criminologia crítica juvenil, o ato infracional 

e/ou a criminalidade juvenil não constituem uma realidade ontológica 

preconstituída, que antecederia a ação dos órgãos de controle social da 

infância e da juventude. Tal como o crime, o ato infracional é uma 

“realidade social” construída pelo sistema penal e pelas instituições de 

controle social. Isso significa que o adolescente rebelde, desafiador ou 

antissocial somente passa a ser um “menor infrator” por meio de um 

processo de criminalização.  

Vale dizer, de passagem, que os sistemas penais na periferia do 

capitalismo possuem particularidades, como tanto enfatizado pela 

criminologia crítica latino-americana. Aqui, a lógica da seletividade do 

sistema penal convive lado a lado com a lógica da tortura e do extermínio, 

tendo como alvos principais índios e negros (das senzalas às favelas). 

Caracterizado pelo genocídio, o exercício do poder punitivo na América 

Latina funciona à margem da lei, de forma subterrânea, violando 

cotidianamente os direitos humanos, donde a importância do garantismo 

como lócus de resistência à violência institucional.  

No âmbito do sistema penal catarinense, o processo de 

criminalização juvenil tem início com a abordagem policial, quando o 

adolescente pobre, negro e morador da periferia é colocado frente a frente 

com a Polícia. Nesta primeira etapa, é construída a figura do “menor 

suspeito”, aquele que gera desconfiança, que precisa ser vigiado de perto 
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e que se torna, assim, “conhecido do batalhão”. De fato, ele já tem todos 

os atributos que comumente levantam suspeição, seja em termos de classe 

social, raça e local de moradia, seja em termos de aparência, hábitos e 

personalidade. Com a incidência de estereótipos e preconceitos sociais e 

raciais, ele é considerado suspeito menos pelo que ele faz ou por sua 

atitude e mais pelo que ele é ou pelo seu modo de ser. Enquanto “menor 

suspeito”, ele é perseguido muito mais do que qualquer outro adolescente, 

até o momento culminante do flagrante e da apreensão.  

 Tem-se, então, a passagem para a etapa judicial da criminalização 

juvenil, com o adolescente pobre, negro e morador da periferia adentrando 

no Judiciário para ser ritualisticamente processado, julgado e condenado. 

Na instrução probatória, tudo é feito para que o representado confesse a 

conduta praticada (desde o ambiente da sala de audiência até a maneira 

como o juiz faz as perguntas), o que, além de provar a autoria, permite 

que ele interiorize sua culpa como primeiro passo para aceitar sua 

punição. No momento de eleger a “medida mais adequada”, entram em 

cena os antecedentes infracionais para atestar o grau de periculosidade do 

adolescente criminalizado, cuja internação é determinada não tanto pela 

gravidade de sua conduta, mas pelo seu passado, pela sua vida pregressa. 

Surge, assim, o “menor perigoso”, aquele que se deve temer tal como o 

senhor tinha medo dos seus escravos, que representaria uma ameaça à 

ordem pública e um risco para a sociedade e para si próprio.  

Na estratégia beligerante de combate às drogas, a criminalização 

juvenil se intensifica e produz uma rotulação específica e mais danosa 

para o adolescente, na medida em que ele adquire os atributos negativos 

do “traficante” e passa a ser tratado como potencialmente violento e 

perigoso. O discurso e a prática judiciais em torno do envolvimento com 

as drogas consideradas ilícitas, mais do que quaisquer outros, fazem do 

adolescente pobre, negro e morador da periferia um novo “inimigo 

público”, que deve ser colocado cada vez mais na mira do sistema penal. 

Aqui, o encarceramento juvenil se justifica não pela quantidade de droga 

apreendida, geralmente irrisória, mas pela condição pessoal e pelo 

histórico de vida do adolescente criminalizado, seguindo a mesma lógica 

da distinção entre porte/usuário e tráfico/traficante. Vender drogas em 

lugar da força de trabalho, é isso que o sistema penal não tolera. 

Depois de passar pelas etapas policial e judicial, o adolescente 

criminalizado está apto para ingressar no Sistema Socioeducativo. Com 

efeito, o SINASE se autodefine como um subsistema dentro do Sistema 

de Garantia de Direitos, ao lado da educação, da saúde, da assistência 

social, da Justiça e da segurança pública, gerando a falsa impressão de que 

ele constitui uma política pública de proteção social. Mas o SINASE está 



281 

dentro e não fora do sistema penal; ele é um subsistema do sistema penal 

e não do chamado SGD. Embora tenha especificidades, ele está para a 

Polícia e para o Judiciário exatamente como a Prisão, cumprindo a mesma 

função punitiva. Assim, para atuar na garantia dos direitos humanos, 

diante da violência do sistema penal brasileiro, o SINASE deveria exigir 

menos Estado (penal) antes de pedir mais Estado (social). 

No que se refere à natureza e à finalidade das medidas 

socioeducativas, a partir da análise foucaultiana sobre o poder disciplinar, 

pode-se afirmar que elas são medidas sociodisciplinares, que visam tornar 

os adolescentes criminalizados, ao mesmo tempo, obedientes e 

produtivos. Através das técnicas disciplinares, tem-se a combinação 

perfeita das duas faces das medidas (sancionatória e pedagógica), como 

uma educação que sabe punir ou uma punição que sabe educar. 

Articulando o culto à lei e à ordem e a instrução mínima para o trabalho, 

o propósito seria transformar o “socioeducando” em trabalhador 

assalariado. Numa analogia com a bandeira nacional, trata-se de fabricar 

o adolescente “ordem e progresso”. 

A última etapa da criminalização juvenil, então, ocorre quando o 

adolescente pobre, negro e morador da periferia é entregue ao Sistema 

Socioeducativo catarinense, para cumprir a sua medida socioeducativa ou 

sociodisciplinar. Desde logo, ele precisa enfrentar o “fantasma do São 

Lucas”: instalações físicas precárias, transferências para longe da família 

devido à falta de vagas, unidades de atendimento superlotadas, violência 

institucional para conter fugas e rebeliões, violações de direitos. É neste 

ambiente que o “socioeducando” é submetido ao plano individual de 

atendimento, visando torná-lo obediente em vez de rebelde e fazendo-o 

aprender a virtude do trabalho por meio da laborterapia. Agora, sua 

periculosidade tem outro ponto de referência, não importando tanto o que 

ele fez no passado, mas antes o que ele pode vir a fazer no futuro. Apesar 

de todo o esforço para fazer dele um “bom negro” apto a ser reintegrado 

à sociedade, geralmente o “projeto de vida” acaba sendo frustrado em sua 

expectativa de docilizar o adolescente.   

No CASE ou na Casa de Semiliberdade, o adolescente 

criminalizado é observado o tempo todo exatamente para ser examinado 

a qualquer momento, sendo submetido a uma vigilância compartilhada 

por agentes socioeducativos, técnicos e coordenador da unidade. O exame 

aparece toda vez que é preciso apresentar um relatório sobre o 

cumprimento da medida, seja num pedido de saída temporária, seja num 

procedimento de reavaliação. Mais do que avaliar o PIA, o relatório 

comportamental ou situacional examina a personalidade e o 

comportamento do adolescente, de modo maniqueísta, em termos de bom 
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ou mau. Como um instrumento de controle, o exame faz dele um objeto 

de saber, que pode ser descrito, comparado e classificado em função de 

sua conformidade ou não às normas institucionais. 

De fato, a hipótese de que as medidas socioeducativas constituem 

medidas sociodisciplinares, cujo efeito é tornar os adolescentes 

criminalizados obedientes e produtivos, procede mais como 

intencionalidade do que como prática efetiva, pelo menos nas medidas de 

internação e semiliberdade. Ao final da maioria dos processos de 

execução, o que se vê são jovens presos, vendendo drogas, ameaçados de 

morte, tentando suicídio e até assassinados. Mas isso não significa pura e 

simplesmente ineficiência. Por trás do fracasso na correção do adolescente 

se revela o sucesso na consolidação do rótulo de “menor infrator”, que é 

interiorizado e reproduzido, definitivamente, por aquele que não soube 

aproveitar sua “oportunidade”. O atestado de reclusão e a certidão de óbito 

são os documentos-símbolos desse fracasso/sucesso da MSE.  

Em síntese, numa metáfora perfeita, este seria o processo de 

produção do “menor infrator” na fábrica do sistema penal: de início, a 

Polícia transforma a matéria bruta juvenil em matéria-prima; em seguida, 

o Judiciário transforma a matéria-prima em produto; por fim, o Sistema 

Socioeducativo transforma o produto em mercadoria. Deste modo, o que 

antes era um adolescente pobre, negro e morador da periferia agora é um 

“menor infrator”, pronto para ser vendido e consumido no mercado penal. 

Portanto, pode-se sustentar plenamente a tese de que o “menor 

infrator” é um efeito da ação do sistema penal e das instituições de 

controle social na área da infância e da juventude, sendo produzido através 

de um processo de criminalização que atinge, principalmente, 

adolescentes pobres, negros e moradores da periferia. O “menor infrator”, 

assim estigmatizado, não existe ontologicamente. O que existe, de fato, é 

o adolescente que, em determinado momento da sua vida, sob 

determinadas condições, pratica uma conduta considerada como delito. 

Para ser transformado em “menor infrator”, o adolescente criminalizado 

percorre o caminho da criminalização juvenil do início ao fim, enquanto 

objeto de controle, sucessivamente, da Polícia, do Judiciário e do Sistema 

Socioeducativo.  

Contudo, é preciso extrair da realidade não apenas os limites, mas 

também as possibilidades, sob pena de cair no imobilismo ou fatalismo. 

Como ensina Foucault, onde existe poder, ou melhor, relações de poder, 

há sempre resistência. Nesse sentido, pode-se pensar em algumas 

proposições relativas à criminalização juvenil, enquanto estratégias de 

resistência a serem buscadas coletivamente, unindo forças desde já, no 

tempo presente, sem esperar pela chegada da sociedade futura. 
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Em primeiro lugar, diante das propostas de redução da maioridade 

penal atualmente em discussão no Brasil, é importante construir um amplo 

e profundo debate sobre a criminalização juvenil e a violência do sistema 

penal. É preciso criar e multiplicar uma espécie de contradiscurso ou 

discurso de resistência, que questione a opinião pública e o senso comum, 

que combata o menorismo e o eficientismo penal, que aponte formas não 

punitivas de controle social e que defenda incansavelmente os direitos 

humanos de todos os adolescentes, inclusive os criminalizados. 

Em segundo lugar, por tudo quanto foi visto neste trabalho, há 

razões mais do que suficientes para se propor, corajosamente, a abolição 

imediata das medidas privativa e restritiva de liberdade, isto é, a derrubada 

definitiva dos muros da internação e o fim do regime de semiliberdade. 

Ousadia necessária e urgente para “salvar vidas”, como diria Zaffaroni, 

ou seja, para preservar gerações de jovens pobres, negros e moradores da 

periferia que estão literalmente na mira do sistema penal. 

Em terceiro lugar, considerando a previsão legal das práticas 

restaurativas na Lei do SINASE, tem-se a oportunidade de investir em 

modelos alternativos de solução de conflitos, permitindo cada vez mais a 

participação das pessoas ou grupos envolvidos nas “situações 

problemáticas”, sobretudo as vítimas, para que sejam resolvidas por meios 

conciliatórios. Antes de tudo, trilhar este caminho implica, parafraseando 

Louk Hulsman, abolir o sistema penal que existe em si mesmo81.  

Em quarto lugar, se o que está em jogo na criminalização da 

juventude é fundamentalmente uma questão política (recorde-se o medo 

das classes dominantes e das elites brancas), o melhor antídoto é aquele 

que, subvertendo a lógica disciplinar das medidas socioeducativas, 

estimule o pensar e o agir políticos do adolescente criminalizado, 

aproximando-o dos movimentos sociais e criando canais de participação. 

Em vez de discipliná-lo, trata-se de reconhecer sua capacidade, seu 

protagonismo, sua potência política. 

Que a rebeldia da juventude, então, afirme-se como luta política! 

Que o jovem pobre, negro e da periferia, então, afirme-se como 

sujeito político! 

  

                                                 
81 No caso da justiça restaurativa, seria preciso ampliá-la para além das condutas 

consideradas de menor potencial ofensivo, com o objetivo claro e decidido de 

reduzir o encarceramento juvenil. Mais ainda, seria preciso tirá-la das mãos do 

Estado e do exercício do poder punitivo, devolvendo seu caráter genuinamente 

informal e comunitário, fazendo-a deixar de ser um anexo do sistema penal. 
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APÊNDICE A – QUESTÕES NORTEADORAS DE PESQUISA 

1) De que forma o adolescente se torna alvo da abordagem 

policial? 

2) Sob que condições ele é abordado e apreendido? 

3) Quais instrumentos são utilizados pela Polícia para contê-lo 

ou reprimi-lo? 

4) Como o adolescente tenta resistir ou se proteger? 

5) Sob que condições o adolescente é ouvido na audiência 

judicial? 

6) São feitos estudos sociais ou psicológicos? Os laudos são 

baseados em que fundamentos? 

7) Que concepções orientam a atuação do Ministério Público? 

8) Qual o posicionamento da defesa do adolescente? 

9) Quais razões fundamentam as decisões e a sentença judiciais? 

10) Qual o peso dos antecedentes infracionais no processo de 

apuração? 

11) Em que medida as garantias processuais e os direitos do 

adolescente são respeitados? 

12) Como o Judiciário trata o envolvimento do adolescente com 

as drogas? 

13) Como ocorre a definição da medida socioeducativa 

considerada mais adequada? 

14) Sob que condições o adolescente cumpre a medida 

socioeducativa? 

15) Qual a lógica do trabalho da equipe técnica da unidade de 

atendimento socioeducativo? Quais são os elementos centrais 

do PIA? 

16) Como o adolescente participa da execução da medida 

socioeducativa?  

17) Qual o papel da família do adolescente? 

18) De que forma o Judiciário acompanha e interfere na execução 

da medida socioeducativa? 

19) Como é feita a avaliação da medida socioeducativa? Que 

critérios são utilizados para progressão ou regressão da 

medida? 

20) Qual é a situação de vida do adolescente ao final do processo 

de execução? 
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APÊNDICE B – DADOS DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS NA 

PESQUISA 

Sexo 

Sexo Nº de adolescentes Percentual 

Masculino 44 97,77% 

Feminino 01 2,23% 

Total 45 100 % 

 

Idade 

Idade Nº de adolescentes Percentual 

14 anos 04 8,88% 

15 anos 08 17,77% 

16 anos 11 24,44% 

17 anos 22 48,88% 

Total 45 100% 

 

Escolaridade 

Escolaridade Nº de adolescentes Percentual 

Ens. Fund. Incompleto 39 86,66% 

Ens. Fund. Completo 02 4,44% 

Ens. Médio Incompleto 04 8,88% 

Ens. Médio Completo 00 0,00% 

Total 45 100% 

 

Ocupação 

Ocupação Nº de adolescentes Percentual 

Desempregado ou não possui 28 62,22% 

Trabalho informal 14 31,11% 

Trabalho com carteira assinada 00 0,00% 

Estudante 03 6,66% 

Total 45 100% 

 

Renda Familiar  

Renda Familiar (per capita) Nº de adolescentes Percentual 

Sem renda 04 8,88% 

Até 1/4 do salário mínimo 12 26,66% 

Até 1/2 do salário mínimo 21 46,66% 

Até 1 salário mínimo 03 6,66% 
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Sem informação nos autos 05 11,11% 

Total 45 100% 

 

Etnia 

Etnia Nº de adolescentes Percentual 

Branca 11 24,44% 

Parda 23 51,11% 

Negra ou mulata 10 22,22% 

Não identificada 01 2,22% 

Total 45 100% 

 

Uso de Drogas Ilícitas 

Uso de drogas Nº de adolescentes Percentual 

Sim 32 71,11% 

Não 08 17,77% 

Sem informação nos autos 05 11,11% 

Total 45 100% 

 

Ato Infracional Praticado 

Ato infracional Nº de adolescentes Percentual 

Roubo 32 71,11% 

Furto 02 4,44% 

Tráfico de drogas 05 11,11% 

Homicídio 04 8,88% 

Latrocínio 01 2,22% 

Incêndio 01 2,22% 

Total 45 100% 

 




