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RESUMO 

 

A presente tese de Doutorado está inserida na linha de pesquisa 

―Principiologia Constitucional e Política do Direito‖ e é resultado das pesquisas 

desenvolvidas no curso de pós-graduação stricto sensu em nível de Doutorado em 

Ciências Jurídicas na Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, na área de 

concentração ―Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito‖, com 

apoio financeiro da Capes através da Bolsa de Doutorado Sanduíche desenvolvida 

na Espanha e da Universidade de Alicante (Espanha), tendo em vista que o presente 

trabalho é produto do convênio de dupla titulação entre essas duas Universidades.  

A sua composição teórica tem como objetivo geral verificar se a Violência Subjetiva 

que se visualiza a partir das manifestações de presos ou grupos ligados ao Sistema 

Prisional Brasileiro é produto da Violência Sistêmica decorrente do funcionamento 

regular do processo de encarceramento no país. Os objetivos específicos são: a) 

realizar o contraponto entre as Violências Subjetiva (manifesta) e Objetiva (Oculta) 

para mostrar que a Violência Subjetiva é somente a proposta mais visível (uma 

pequena fração) de todas as demais possíveis interpretações que se pode dispensar 

a este fenômeno; b) compreender os esquemas que regem o conhecimento na meta 

da dominação dos sujeitos e assim, na construção e influência do Medo nas políticas 

de visibilidade da Violência Subjetiva e ―eleição‖ do agente motivador dessa 

Violência que se enxerga e se reproduz midiaticamente; c) explicar como se dá o 

processo de Controle Penal Institucionalizado a partir daquilo que se compreende 

por ―Violência Legítima‖, o que se faz a partir de três etapas: Violência Legítima no 

processo de criminalização primária (Lei Penal), Violência Legítima no processo de 

criminalização secundária na atividade jurisdicional (jurisprudência do crime) e, por 

último, Violência Legítima e o processo de encarceramento; d) demonstrar que as 

manifestações de Violência Subjetiva de indivíduos e grupos vinculados às prisões e 

absorvida fora das grades é o reflexo da Violência Sistêmica praticada pelos 

segmentos de controle sob a pessoa do preso no ―regular‖ processo de 

encarceramento. Quanto à Metodologia, registra-se que, o Relatório dos 

Resultados expresso na presente tese é composto na base lógica Indutiva. 
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ABSTRACT 

 

 The present doctoral thesis is inserted at the research line 

"Constitutional Principles and Politics of Law" and is the result of the researchs 

developeds in the stricto sensu postgraduate course at the Doctoral level in Legal 

Sciences at the University of Vale do Itajaí – UNIVALI, at area of concentration 

"Constitutionalism, Transnationality and Production of Law", with financial support 

from Capes through the Sandwich Doctorate Scholarship developed in Spain and the 

University of Alicante (Spain), considering that the present work is a product of the 

double degree agreement between these two Universities. Its theoretical composition 

has as general objective to verify if the Subjective Violence that is visualized from 

the manifestations of prisoners or groups connected to the Brazilian Prison System is 

a product of Systemic Violence due to the regular operation of the incarceration 

process in the country. The specific objectives are: a) to realize the counterpoint 

between the Subjective Violence (manifest) and Objective (Hidden) to show that 

Subjective Violence is only the most visible proposal (a small fraction) of all other 

possible interpretations that can be dispensed with this phenomenon; b) to 

understand the schemas that govern knowledge in the goal of the domination of the 

subjects and thus in the construction and influence of Fear in the visibility politcs of 

the Subjective Violence and "election" of the motivating agent of this Violence that is 

seen and reproduced mediatically; c) to explain how the process of Institutionalized 

Criminal Control takes place from what is understood by "Legitimate Violence", which 

is done from three stages: Legitimate Violence in the process of primary 

criminalization (Criminal Law), Legitimate Violence in the process of secondary 

criminalization in the jurisdictional activity (jurisprudence of the crime) and, finally, 

Legitimate Violence and the process of incarceration; d) to demonstrate that the 

manifestations of Subjective Violence of individuals and groups linked to prisons and 

absorbed outside the bars is a reflection of Systemic Violence practiced by the 

control segments under the person of the prisoner in the "regular" incarceration 

process. As for the Methodology, it is recorded that the Results Report expressed in 

this thesis is composed on the Inductive Logical basis. 
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RESUMEN 

 

La presente Tesis Doctoral de título ―La construcción de sentidos 

alrededor de la Violencia en las Prisiones: la Violencia Sistémica del Universo 

Intramuros y su (violento) reflejo en el mundo externo‖ está inserida en la línea de 

pesquisa ―Principiologia Constitucional y Política del Derecho‖ y es resultado de las 

pesquisas realizadas en el curso de pos grado stricto sensu en nivel de Doctorado 

en Ciencias Jurídicas en la Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, con apoyo 

financiero de la Capes a través de la Beca de Doctorado Sándwich desarrollada en 

España y de la Universidad de Alicante (España), teniendo en cuenta que el 

presente trabajo es producto del convenio de Doble Titulación entre esas dos 

Universidades. El objetivo institucional1 es la obtención del título de Doctor en 

Ciencia Jurídica por el Curso de Doctorado en Ciencia Jurídica – CDCJ/UNIVALI, 

vinculado al Programa de Pos Grado stricto sensu en Ciencia Jurídica – PPCJ – de 

la Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI y el título de Doctor en Derecho por la 

Universidad de Alicante, España, como convenio firmado entre esas instituciones. El 

objetivo general de la pesquisa es verificar si la Violencia Subjetiva que se visualiza 

a partir de las manifestaciones de individuos y grupos vinculados al Sistema de las 

Prisiones puede ser el producto de la Violencia Sistémica decurrente del 

funcionamiento regular del proceso de encarcelamiento en Brasil. Los objetivos 

específicos2 serán distribuidos, cada cual, en los cuatro capítulos y en la siguiente 

forma: el Primero Objetivo Específico es realizar el contrapunto entre las 

Violencias Subjetiva (manifiesta) y Objetiva (oculta) para explicar que quien detiene 

determinada posición de poder (normalmente económico y político) es quien está en 

posición de decir lo que es Violencia, o sea, la Violencia es una interpretación, es 

una cierta atribución de Sentido. Al paso, la Violencia Subjetiva es solamente una 

propuesta más visible (una pequeña fracción) de todas las demás posibles 

interpretaciones que se puede dispensar a este fenómeno; el Segundo Objetivo 

Específico es investigar las razones por las cuales algunas de las manifestaciones 

de violencia se muestran (o se muestran) y otra se camuflan en el funcionamiento 

regular de las instituciones (o son, igualmente, camufladas). Se procura, en este 

                                            
1
 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador 

do Direito. 2003. p. 161. 
2
 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador 

do Direito. 2003. p. 162 
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punto, comprender los esquemas que rigen el conocimiento en la meta de 

dominación de los sujetos y así, en la construcción e influencia de Miedo en las 

políticas de visibilidad de la Violencia Subjetiva y ―elección‖ del agente motivador de 

la Violencia que se mira y se reproduce en los medios de comunicación.  Se canaliza 

la venganza (René Girard), así, por medio de recursos esencialmente políticos, aun 

que el bien común sea la mola propulsora de los fines manifiestos por los segmentos 

de Poder; el Tercero Objetivo Específico es explicar cómo se pasa el proceso de 

Controle Penal Institucionalizado a partir de lo que se comprende por ―Violencia 

Legítima‖ (Max Weber), o sea, la Violencia ―dentro del Derecho‖ a partir de tres 

etapas: Violencia Legítima en el proceso de criminalización primaria (Ley Penal), 

Violencia Legítima en el proceso de criminalización secundaria (jurisprudencia del 

crimen) y, por último, Violencia Legítima y el proceso de cárcel; el Cuarto Objetivo 

Específico es demostrar que la Violencia Objetiva del cárcel produce un residuo 

estructural constante y que deja de situar en el silencio cuando explote en 

manifestaciones de Violencia Subjetiva dentro o fuera del ambiente de la prisión. Así, 

las manifestaciones de Violencia Subjetiva de individuos y grupos vinculados a las 

prisiones y absorbida fuera de las grades es el reflejo de la Violencia Sistémica 

practicada por los seguimientos de controle sobre la persona del preso en el 

―regular‖ proceso del cárcel. La delimitación3 del tema propuesto en esta Tese se da 

por el Referente4 de la Pesquisa5: la Violencia Sistémica en el Proceso de Cárcel en 

Brasil y sus reflejos fuera de las prisiones. 

Para lograr este objetivo, el trabajo se constituirá de cuatro capítulos. El 

Primer Capítulo, intitulado ―LA VIOLENCIA COMO ATRIBUCIÓN DE SENTIDO‖ 

explica la relación intrincada entre la Violencia Subjetiva y la Violencia Sistémica. La 

                                            
3
 ―(...) apresentar o Referente para a pesquisa, tecendo objetivas considerações quanto à razoes da 

escolha deste Referente; especificar em destaque, a delimitação do temática e/ou o marco teórico, 
apresentando as devidas Justificativas, bem como fundamentar objetivamente a validade da 
Pesquisa a ser efetuada‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e 
ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 160. 

4
 ―(...) a explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delim itando o 

alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 2003. p. 62. 

5
 ―(...) atividade investigatória, conduzida conforme padrões metodológicos, buscando a obtenção da 

cultura geral ou específica de uma determinada área, e na qual são vivenciadas cinco fases: 
Decisão; Investigação; Tratamento dos Dados Colhidos; Relatório; e, Avaliação‖. PASOLD, Cesar 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 
2003. p. 77. 
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Violencia no es una propiedad exclusiva de actos determinados. El mismo acto 

puede aparecer como violento o no, a depender del contexto en que es inserido y el 

punto de vista a partir del cual es observado. Este Capítulo es dividido en dos partes. 

La primera trata de la Violencia en el Campo de la Subjetividad. En este punto, se 

muestra que el discurso de combate a ―todas las formas de Violencia‖ – la Violencia 

precisa ser contenida – (notablemente, aquella Violencia orientada en su sentido 

estricto, tales como aquellas relacionadas al ilegitimo, al ilegal, en la mayor parte de 

las veces, comportamientos que encuentran tipicidad penal) se muestra hoy una de 

las mayores preocupaciones de los gobiernos y de la sociedad (discurso oficial 

largamente difundido). El ambiente civilizatorio sano es idealizado a partir de un 

núcleo de fundación: la superación de la violencia. Se trata del objetivo ampliamente 

cultivado en el discurso político entre las grandes expectativas sociales de la era pos 

moderna. Existe, entretanto, una profunda tensión entre el proclamado (superación 

de la violencia) y que lo que es enunciado encubre, se camuflando todas los demás 

enfoques posibles a cerca del fenómeno. Primer, porque la idea de aniquilamiento 

de la violencia (aún que analizado en un prisma estrictamente subjetivo) es 

fantasiosa, pues, las violencias son elementos estructurales intrínseco al facto social, 

y no pequeña fracción anacrónica de una orden bárbara en vía de extinción.  En 

segundo lugar, porque ese ingenioso discurso ameniza la Violencia Sistémica para 

no ser diagnosticada como instrumento reproductor de la Violencia que se anuncia 

pretender combatir. Por último, inocente todas las instituciones alineadas las 

estructuras de poder institucional: para el discurso, lo que importa no es lo que son, 

pero lo que representan. Por eso, al revés de avanzar en línea recta y en la dirección 

en que se adopta desde siempre, en vez de preocuparse únicamente con la 

Violencia subjetivamente cubierta, se procura en esta tesis, trazar una línea elíptica 

con dos puntos focales bastante diferentes. Tanto que, conforme se mostrará, es en 

la combinación de las varias formas y manifestaciones de Violencia que es más 

posible se aproximar de los ambiente donde se sitúan las sus causas. En este paso, 

lo que aquí más interesa es comprender, en este primero momento, que la Violencia 

Subjetiva es solamente la propuesta más mostrable de todas las demás posibles 

interpretaciones que se puede dispensas a este a la Violencia: la Violencia Subjetiva, 

relacionada más directamente al ilegítimo (al comportamiento situado fuera del 



18 
 

derecho), estaría en el centro de la comprensión de las conductas relacionadas a la 

categorización de la Violencia; otros actos estarían más a la margen y seria menos 

recurrente en la comprensión de lo que se puede representar Violencia; por fin, 

algunas significaciones (conforme su uso en la lenguaje) que transitan en el campo 

del objetivo muy raramente serian pensadas como si Violencias fuesen, mismo 

porque, conforme bien enseña Wittgenstein, ni todo es pasible de representación. La 

segunda parte del Primer Capítulo discurre a cerca de la Paralaje de la Violencia. La 

sustentación teórica de este campo de la pesquisa se da a partir de Slavoj Žižek, lo 

cual ofrece la pretendida visión en paralaje que se busca utilizar en el estudio de las 

violencias, las cuales no pueden ser diagnosticadas del mismo punto de 

observación, pero solo alterando las posiciones angulares estacionarias de aquellos 

que observan el fenómeno. La Violencia con la cual se pretende trata en esta tesis 

denota configuración velada, lo que no significa decir que es menos invasiva, 

característica a partir de la cual se puede depurar su gran brutalidad. En este paso, 

el gran problema no es transponer la brecha que separa esas dos especies de 

Violencia (Subjetiva y Objetiva), pero trazar sus funciones en el plan de controle 

social a partir del espacio que opera entre ellas. 

El Segundo Capítulo, intitulado ―DE LA VIOLENCIA SIMBÓLICA A LA 

NEUTRALIZACIÓN SIMBÓLICA DE LA VIOLENCIA‖ trata de las estrategias de 

ocultación e invisibilidad de la Violencia Objetiva que emanan del funcionamiento 

regular de las instituciones y que se encuentran intrínsecas a los instrumentos 

legítimos de poder (Poder Simbólico). El Capítulo fue dividido en tres partes. En la 

primera, se trata del tema ―Aparatos Ideológicos del Poder Simbólico‖, momento en 

que se busca, con Pierre Bourdieu e Louis Althusser, bajar algunos paradigmas de 

comprensión de determinados fenómenos para demonstrar que es precisamente la 

neutralización de ciertos trazos en un telón de fondo espontáneamente admitido lo 

que marca la nuestra ideología en su grado más puro y eficaz (Slavoj Žižek). La 

Violencia Simbólica, por lo tanto, está asociada al poder de la dominación, realizada 

como una forma de coerción mecánica e incluso sumisión voluntaria, lo que viene a 

constituir un Poder Simbólico. En la segunda parte de este Segundo Capítulo, se 

estudia ―El Poder Simbólico y la Cultura del Miedo‖. Aquí, se muestra que los 

Aparatos Ideológicos del Estado (AIE) funcionan con maestría en el 
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condicionamiento social del hombre para eximir toda una carga de valores a ser 

reproducidos o a ser rechazados, a depender de la conveniencia de los que detienen 

esa relación de poder. La preocupación del Estado, a partir de eses aparatos, es la 

conservación de los órganos de poder por el consenso. Y son muchos los 

instrumentos condicionantes, todos ellos comprendidos en la tarea de consolidación 

de la idea de que el mandatario del Estado es, también, lo más importante 

constructos y diseminador del sentido común, determinante para la sumisión 

voluntaria del sujeto (consenso) la comprensión de la Violencia en un plan 

estrictamente subjetivo. El respaldo de la sociedad es, entonces, necesario para que 

se legitimen las varias formas de control que simultáneamente operan en las 

entrañas del cuerpo social. Para alcanzar a eses objetivos, la construcción e 

influencia del Medo en las políticas de visibilidad de la Violencia Subjetiva y 

―elección‖ del agente motivador de ese mal estar social son estrategias bastante 

utilizadas por la vía de lo que se denomina ―Criminología de los Medios de 

Comunicación‖ (Eugenio Raúl Zaffaroni). A partir de ella, erupciones de 

manifestaciones de Violencia Subjetiva ganan publicidad y se muestran instrumentos 

amenazantes sin que se sepa si realmente son producidos espontáneamente o 

entonces se trata del producto de una especia de producción intencionada de factos 

violentos, en beneficio de agencias cualquieras o mismo de los interesados en la 

venda de seguridad privada. El problema mayor es que no se mede el efecto 

reproductor de la criminología de los medios de comunicación, razón por la cual no 

se sabe hasta qué punto ella reproduce el delito o incremente los conflictos. De esa 

forma, si las pesquisas muestran que la principal reclamación social es la 

inseguridad, eso ocurre exactamente porque el pánico moral fue instalado por la 

criminología de los medios de comunicación. Por eso se puede que esos segmentos 

de los medios de comunicación son, hoy, elementos indispensables para el ejercicio 

de poder de todo y cualquier Sistema Penal. Suprimidos esos instrumentos, la 

experiencia directa de la realidad social permitiría que la población notase la falacia 

de los discursos de justificación punitivista. No sería posible, de esa forma, inducir 

los miedos en el sentido deseado, ni reproducir el sentimiento de falta de seguridad 

de la población en razón de la simples duda cuanto a la ineficacia tutelar de todo 

este aparato, lo que acaba por atingir un plan psicológico muy profundo en las 
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personas. Por vía refleja, eses miedos son potencializados por medio de las 

imágenes de los medios de comunicación que contribuyen para la naturalización de 

la expansión de la respuesta penal, tanto desde el punto de vista del sentido común 

cotidiano de las personas cuanto en la formación del sentido común teórico de los 

agentes que actúan en el Sistema de Justicia Criminal. Se enraizando una cultura 

del miedo, impacta exactamente en la producción del imaginario social 

ideológicamente efectuado y ampliamente divulgado por los medios de 

comunicación y reproducido en la organización familiar (vertical), en las religiones 

como forma de pecado, en la escuela como especia de sanción disciplinar, así como 

en otros sectores que integran y fundamentan el ambiente social. En este panorama, 

importa analizar los motivos por los cuales la sociedad elije como prioridad casi que 

absoluta aquellos instrumentos alineados al punitivismo, así como respuesta 

pretendida al causador del miedo colectivo. La tercera parte de este Segundo 

Capítulo trata de la ―Violencia Sacralizada‖. Se registra aquí que para instalar el 

pánico moral es también indispensable el incremento del adecuado chivo expiatorio 

para que le sean imputados los actos generadores del miedo provocado por la 

violencia y que se proyectan como fuente de inseguridad existencial. Es que, en la 

necesidad de una criminalidad más cruel para mejor excitar la indignación moral, 

basta que la televisión dé exagerada publicidad a varios casos de violencia o 

crueldad gratuita para que, inmediatamente, las apelaciones de papeles vinculados 

al estereotipo asuman contenidos de mayor crueldad y, consecuentemente, los que 

asumen el papel correspondiente al estereotipo ajustan su conducta a estos papeles. 

Así, el miedo del extraño produce sensaciones desestabilizadoras en el ser humano 

y es exactamente por eso que el delincuente ideal es aquel que no se identifica con 

el grupo. Demonizarlo y sacrificarlo es la solución más rápida para apaciguar el mal 

que lo aflige. Es dentro de esa perspectiva, por otra parte, que René Girard 

desarrolla la comprensión de cómo se estructuran las antiguas sociedades y las 

modernas: del deseo, de la elección de chivos expiatorios y del sacrificio. En este 

contexto, se busca demonstrar la dinámica mimética de la Violencia y el proceso de 

sacrificio del ―chivo expiatorio‖: la imputación de los actos de Violencia Subjetiva al 

chivo expiatorio es culminada por lo sacrificio, que es fundado en el discurso de 

apaciguar la Violencia Interna e impedir que se instalen los conflictos. Hoy, como 
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regla, la venganza sacrificial no opera por los medios informales, como en las 

antiguas civilizaciones. Es el Sistema Penal que reafirma en los días actuales, por 

medio de la Violencia Legítima, la venganza publica al tiempo en que condena la 

venganza privada. Y se el Sistema Penal tiene por misión real la canalización de la 

venganza y de la Violencia Subjetiva ejercitada en la sociedad, es bastante natural 

que las personas, en termos generales, acrediten que el poder punitivo está 

neutralizando el causador de todo aquello que perturba. La idea que se cría, 

entonces, es que eses Sistema sea el único que no hesita en aplicar la Violencia en 

su centro vital porque tiene en la venganza un monopolio absoluto. Y con ese 

monopolio, se activa la imagen de asfixia de la venganza al revés de multiplicación 

de ella, conforme acontecía el mismo tipo de comportamiento de una sociedad 

primitiva. Y es dentro de esa perspectiva de comprensión que el Sistema de Justicia 

Criminal es preservado y utilizado como instrumento, también, de convencimiento 

social de que la punición es el remedio para los desviantes y que, con mayores 

penas mejor se quedará la sociedad. E la práctica, por lo tanto, poco parase importar 

si, en termos materiales, el sacrifico del chivo expiatorio desarrolla, de facto, el 

resultado a que se pretende. 

El Tercer Capítulo, intitulado ―LA VIOLENCIA LEGÍTIMA EN EL 

CONTROL PENAL INSTITUCIONALIZADO‖ aborda utilización, por parte de los 

poderes instituidos, de aquel que Max Weber llamó de Violencia Legítima en el 

proceso de control social. El interés del Derecho en monopolizar la Violencia con 

relación a los individuos no se explica ―por la intención de garantizar los fines de 

derecho, pero, eso sí, por la intención de garantizar el proprio derecho‖. Se trata, por 

lo tanto, de una violencia pactada y localizada ―dentro del derecho‖ y que es esencial 

para conservarlo. Se establece, así, una dialéctica entre Violencia que establece el 

derecho y Violencia que lo conserva. Lo que importa, entonces, no es la intensidad y 

ni la frecuencia de la Violencia empleada, pero el facto de que solamente el Estado 

tendría el derecho legítimo de hacer uso de ella. Básicamente, en el ámbito penal, 

los instrumentos de control institucionalizados son las expresiones más concretas de 

ese monopolio, desde la Legislación, permeando por la Policía, Ministerio Público, 

Justicia (decisión judicial) y, por fin, la Ejecución Penal. Y aunque el nivel de 

operatividad de cada segmento de control sea, también, objeto de control del propio 
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Estado, las condiciones de su utilización cada vez más son delineadas para que se 

garanticen intereses de aquellos que detienen cierta posición de poder y dominación. 

Se contrasta, entonces, formas legítimas de dominación a aquello que se comprende 

por Violencia ―fuera del derecho‖ y se asume que la orden social precisaría ser 

fundamentada en una legítima (aún que violente) dominación. De esa forma, y a 

partir de la construcción teórica difundida por Weber, el Derecho se sustenta en 

nombre de su propia Violencia, aun que para mantener la orden programada por el 

Derecho que se pretende conservar. Lo facto es que, casi que siempre, esa 

Violencia Legitima es desatendida, lo que hace confirmar que la Violencia nos es 

enemiga de la civilización, por lo contrario, se encuentra en el cerne del vínculo 

social. Tanto que, mientras la Violencia ―fuera del derecho‖ (y que solamente puede 

ser comprenda en referencia a determinado cuadro normativo) parece ser una 

posibilidad siempre presente, ya que la Violencia Legítima integra el funcionamiento 

regular de las propias instituciones, lo que tornaría necesaria (al menos para 

conservación del Derecho, como se anotó). En este caso se revelan mecanismos 

que permiten la atribución de legitimidad a las relaciones de dominación y es 

precisamente la creencia en la legitimidad de tales relaciones que permiten la 

adhesión y cohesión social. Esta Violencia es tratada en varios panoramas, entre los 

cuales se destacan: a) Violencia Legítima y criminalización de comportamientos por 

la vía penal, cuando la pesquisa será sustentada en Robert Merton, David Garland y 

Jonathan Simon (primera parte del Tercer Capítulo); b) la Violencia Legítima y la 

Jurisprudencia del Crimen, cuando el estudio será fundamentado en Robert Cover 

(segunda parte del Tercer Capítulo); y c) la Violencia Legítima en el Cárcel (tercera 

parte del Tercer Capítulo), oportunidad en que se sustentará la investigación en 

Michel Foucault, Salo de Carvalho y Maria Palma Wolff. Cuanto a la parte inicial 

(―a‖), se elabora una análisis del proceso legislativo. Pero en la medida en que se 

articula la manutención de una estructura de Violencia en el campo penal legislativo, 

se abandonan cualquier chance de desconstrucción de un Violencia Estructural: se 

reproduce a si misma en una programa de circularidad y en la mejor forma de 

aquello que Michel Foucault denominó ―isomorfismo reformista‖6, pues, a pesar de 

su idealidad, esas reformas legales sirven para que cosas se mantengan 

                                            
6
 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé 

Vassallo. 7.ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1989, p. 239. 
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exactamente como están. Y el gran problema en esa ampliación punitiva por la vía 

de la legislación penal no está en la Violencia extraída de determinadas prácticas 

delictivas, pero en el facto de procurar resolver comportamientos de extremada 

diferencia y nocividad exactamente con los mismos instrumentos: policía, proceso 

penal y prisión. El repetido fracaso del proyecto legal punitivo, frustrado 

reiteradamente en el control social y consecuente reducción de la Violencia 

Subjetiva, se esfuerza para trazar esquemas justificadores de su expansión, aunque 

la percepción que se extrae en una análisis más cautelosa culmina por encontrar el 

exacto opuesto de lo que se pretende mostrar (proliferación de violencias). En la 

parte intermediaria (―b‖), se anota que el control de legalidad es ejercido en el ámbito 

de la decisión penal, pues la principal función de los jueces y tribunales en el 

Proceso Penal, delate de Sistema Constitucional Acusatorio, es la guardia de la 

CRFB/88 y de la máxima realización de los Derechos Fundamentales del acusado a 

él sometido. Por eso, no se puede pretender cualquier forma de gobernó y razonable 

controle de comportamientos sin que exista una orientación jurisprudencial 

convergente a este modelo. Y en la medida en que se eligen algunas especies de 

desvío como problemas políticos fundamentales a ser resueltos (se quiere decir, 

evitados) por lo Estado, medidas por parte del Poder Judiciario pasan a ser objetivo 

de constante cobranza y vigilancia. En este caso, la jurisprudencia que se establece 

puede ser crítica o conservadora, pero siempre orientada en los resultados que más 

se sintoniza con el proceso de colaboración a un determinado sistema de 

manutención de fuerzas. Por eso, la manera de enfrentar cuestiones relacionadas al 

desvío influencia, sobremanera, en la actuación de los jueces y tribunales en la 

contribución de la criminalización informal de comportamientos. Todo el ritual judicial 

que lleva a punición, por más revelador de Violencia que pueda representar, es una 

parte velada del Proceso Penal, aun que venga a provocar consecuencias tan 

negativas en lo que se refiere a sus fines manifiestos (hacer justicia) cuanto a los 

efectos revelados por su opuesto. La Violencia Legítima en el ámbito jurisdiccional 

sigue, especialmente, del regular trámite procesal dentro de aquellas expectativas 

construidas por el Poder Simbólico. La ley, como producto cultural que es, confiere la 

legitimidad necesaria para que su interpretación hecha por un juez o tribunal torne 

efectivo el proyectado en el ámbito legal. Subsiste en este juego la comprensión de 
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que el cumplimiento de la legislación es supremo referente de civilidad y, de esa 

manera, cuanto más se respeten las leyes, menos Violencia si tiene. Aquí hay una 

afinidad entre la legislación penal, la lenguaje y la Violencia Legítima, relación que 

acaba por descortinar la dependencia que existe entre la ley y su fuerza, de manera 

que se puede afirmar que esa Violencia ni siempre puede terse como fin del 

Derecho, pero también como su principio. Por fin, la última parte (―c‖) de este Tercero 

Capítulo aborda la Violencia Legítima en el Cárcel. En medio al escenario de patente 

desconexión entre la ―experiencia real‖ de la prisión y el discurso fabricado y 

difundido por los aparatos oficiales y que inducen el cuerpo social a consentir con el 

padrón punitivo presentado por la orden económica y política e ideológica, el cárcel 

se consolidó como una parte esencial del conjunto de puniciones, estabilidad que 

posee como característica de fundación la expresión de un consenso social. La 

conformidad conquistada funciona por la mayoría del cuerpo social (dentro y fuera 

de la prisión) y mistura incesantemente la arte de corregir con el derecho de punir, a 

partir de lo que se torna bastante natural y aceptable ser punido. Pero ese complexo 

proceso revela un producto que traspasa en mucho lo simples asolamiento celular 

para el cumplimiento de una pena consubstanciado en la pura y simples privación de 

la libertad. De acuerdo con lo anotado en el 2º Capítulo, la legitimidad de la Violencia 

en la Sociedad moderna se fundamenta en la ley y por consecuencia, la legitimidad 

es estampada a partir de los estatutos legales. En un enfoque político, se puede 

decir que las acciones son legítimas cuando dependen ellas de un grado significativo 

de consenso de la populación, armonización capaz de asegurar la obediencia sin la 

necesidad de recurrir al uso de la fuerza, sino en casos esporádicos. Y es por esta 

razón que todo poder busca alcanzar consenso, de forma que sea reconocido como 

legítimo, transformando la obediencia en adhesión. La creencia en la Legitimidad es, 

entonces, el elemento integrador en la relación del poder que se verifica en el ámbito 

de las acciones del Estado. Se trata, de esa forma, de una construcción conceptual 

bastante fácil de ser introducida en el contexto de la prisión, dado que el cárcel (al 

menos en lo que se refiere a la privación de libertad) es reglamentado oficialmente 

por el Estado a partir de legislación propia y, incluso, con base constitucional. De la 

misma forma que respaldada por la legislación, la pretensión carcelaria es cada vez 

más incorporada en el plan social como ago positivo como si fuera él un remedio 
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para aplacar las desordenes urbanas. Por fin, incide de forma contundente sobre la 

dinámica de aquellos envueltos en el proceso de cumplimiento de pena (policiales, 

peritos, agentes penitenciarios, presos, etc.). Delante de eso, a pesar de sus efectos 

muy raramente coincidieren con aquello que fuera inicialmente expreso, la 

legitimidad del cárcel es bastante manifiesta, así como las Violencias que resultan de 

esa práctica. 

El Cuarto (y ultimo) Capítulo de título ―LA VIOLENCIA SISTÉMICA EN 

EL AMBIENTE DE LAS PRISIONES Y SU VIOLENTO REFLEJO PROMOVIDO 

PARA MÁS ALLÁ DE LOS MUROS DE LAS PRISIONES‖ es, igualmente, dividido en 

tres partes. La primera de ellas, brevemente, trata de la génesis de la pena de 

prisión a partir de Michel Foucault y Dario Melossi y Massimo Pavarini. La segunda 

parte de este Capítulo Final estudia los fines de la prisión contemporánea, espacio 

en que la fundamentación teórica se quedara por cuenta de Loïc Wacquant, Nils 

Christie, Zygmunt Bauman y también, los estado unidenses David Garland, John 

Keith Irwiny Jonathan Simon, ya que los Estado Unidos de América tienen una longa 

tradición     en lo que se refiere al Sistema de Prisiones. Se evalúa el fenómeno que 

tomó cuerpo en el Sistema Penitenciario Estadounidense en la década de 1980 y 

acabó por generar reflejos en otros países de Europa y de la América Latina, entre 

los cuales, en Brasil: la privatización de las prisiones. Las empresas privadas no son 

constituidas con objetivos humanitarios, pero de lucro. Así, la privatización de los 

presidios y penitenciarias se tornan grandes negocios, especialmente para aquellos 

emprendedores que pretenden lugar con la industrialización del castigo, lo que 

revela el ―definimiento‖ del Estado-Nación: el ejercicio de aquello que debería ser 

monopolio del Estado (la coerción y la violencia física) se transforma en objeto de un 

contracto entre Estado y una empresa privada que ejerce la coerción del individuo 

visando gano de capital. Por lo tanto, eso deja desnudo en fin del monopolio del uso 

legítimo de la violencia (tratado en la Segunda Parte de esta pesquisa ante la 

perspectiva de Max Weber) que define el Estado Moderno. La tercera parte de este 

último Capítulo de la pesquisa trata de los reflejos de los mecanismos de Violencia 

en la constitución y distribución del Proceso de Encarcelamiento. Inicialmente (―a‖), 

se aborda el régimen teórico de los fines declarados de la pena y el tratamiento 

marginal cuanto a sus fines ocultos. Varias son las teorías que procuran justificar 
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oficialmente la imposición y aplicación de la pena y cada teoría de la pena tiene sus 

propias raíces filosóficas y políticas. En este paso, el Estado puede utilizarse de la 

prisión ancorada en distintos discursos justificantes: como exigencia de Justicia o 

como una especie de ―castigo‖ divino (para los Estado de base Teocrática), como fin 

en sí mismo para someter el súbdito al Poder del Estado (en los Estados Absolutos), 

justificativa de necesidad de estabilización social (en los Estados Liberales), entre 

otras situaciones. Cada justificativa es, por lo tanto, producto de determinado 

contexto histórico, de manera que la pena debe ser analizada llevando en 

consideración el modelo socioeconómico y la forma de Estado en que se desarrolla 

el sistema sancionador. Tradicionalmente, esas justificativas transitan en la clásica 

dicotomía entre las teorías absolutas (o retributivas) y teorías relativas (o 

preventivas). En Brasil, vigora     la Ley de Ejecución Penal que, delante de su 

artículo 1º, se supone haber adoptado como teoría justificadora de la pena la 

prevención especial positiva: ―La ejecución penal tiene por objetivo hacer efectiva las 

disposiciones de la sentencia o decisión criminal y proporcionar condiciones para la 

armónica integración social del condenado y del internad‖. Del dispositivo, se denota 

el intuito vuelto a resocialización, aunque la legislación no se utilice de ese vocablo. 

Transformando el ―delincuente‖ en un proyecto considerado socialmente ideal (o lo 

más próximo de eso posible), se restañarían, por vía refleja, comportamientos 

relacionados a violencias futuras. Delante de ese panorama legal, es bastante 

simple sostener el discurso de que el delincuente debe ser tratado, pero no es tan 

fácil decir cuál es el resultado de ese proceso. No restan claras las metas que se 

deben proponer y alcanzar con ese ―tratamiento‖, especialmente cuando se está 

delante de algo que fue realmente proyectado para que el fin estampado en el 

discurso oficial no sea atingido. La Violencia Ilegítima (Violencia fuera del Derecho) 

derivada de la práctica ilegal de quien se dice pretender corregir es confrontada con 

la Violencia Legítima de los mecanismos de control del Estado que, al tiempo en que 

practican la Violencia, tienen el Derecho de hacerlo. La codificación de ese ritual 

(LEP, artículo 1º) es lo que legitima el Estado a la Violencia Sistémica, a partir del 

cual está autorizada por el Derecho a depositar seres humanos en lugares 

imposibles a atingir el fin mencionado en la norma e, por lo tanto disfunciones a 

reducción de la Violencia que se divulgaba enfrentar. De eso, dos justificativas 
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manifiestas parecen adecuarse perfectamente al modelo económicamente 

excluyente que se asentó en la post modernidad: la venganza a través de la 

retribución y el asolamiento a partir de la pretendida neutralización social (prisión-

depósito) lo que se hace, incluso, alinear la prisión a lo que Lola Aniyar de Castro 

llamo de ―polvo multiforme y extremamente flexible‖, en la medida en que se adapta 

a inúmeros condicionantes y con la adecuada capacidad de astucia para disfrazarse 

como otra cosa, o sea, en lo que no es. Al menos eso es lo que se absorbe del 

análisis de la prisión en sus manifestaciones empíricas, su organización y sus 

funciones reales. En la secuencia (―b‖), se estudian las formas (no) jurídicas de 

diseminación de la Violencia por la vía el encarcelamiento en Brasil. Con base en 

datos empíricos y pesquisas oficiales se atesta que el Sistema de Prisiones 

Brasileño es mantenido a partir de una propuesta bastante paradoxal: primero dice al 

condenado que la pena le está siendo impuesta dentro de un proyecto para que 

alcance su rehabilitación, recuperación y reinserción social (discurso alineado a la 

paz social, la orden y la justicia); luego e seguida lanza este apenado en un 

ambiente que posee como característica fundente la naturalización del 

incumplimiento de la ley. A pesar de esa instrumentalizad situarse en un campo 

visceralmente ilegítimo, la Violencia por el propagada figura en la esfera del Objetivo, 

pues hace parte de la lógica estructural y regular de las instituciones que operan la 

pena privativa de libertad en Brasil, y no un accidente del punto de ruta de lo cual se 

pueda, de plan, identificar sus distorsiones con el proyecto penitenciario. En el 

momento en que se niega la Violencia Subjetiva a partir de esa Violencia Objetiva, 

se tiene, en última instancia, el efecto de una perspectiva bastante destorcida. Eso 

porque, de esa segunda Violencia, surgirán reflejos y nuevas manifestaciones de 

Violencia Subjetiva (síntoma), ahora buscando estancar la segunda Violencia que 

negaba la primera. Esa retrospección dialéctica forma aquello que se comprende por 

―lógica de la repetición‖, o sea, nada muda ―de facto‖, pues la ―negación de la 

negación‘, en este campo de probabilidades, nada más es do que la repetición de la 

Violencia en su expresión más pura. Junto a eso, dice Slavoj Žižek que la negación 

de la negación es la propia matriz lógica del fracaso necesario del proyecto del 

sujeto. Por eso, ―una negación sin su negación autorreferente seria, precisamente, la 

realización bien sucedida de la actividad teleológica del sujeto‖. Y esa segunda 
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negación se encuentra situada en lo que se verifica de las veladas manifestaciones y 

Violencia alineadas al proyecto penitenciario brasileño. El espacio físico no es 

adecuado del punto de vista legal (ni del punto de vista cuantitativo cuanto 

cualitativo), hay bajísimas expectativas de inclusión del preso en programas 

educacionales, gran parte de los encarcelados no poseen asistencia judiciaria, lo 

que impide que conozcan y/o hagan valer sus derecho, los programas de salud 

intramuros no atingen grande parte del carcelario, el número de infectados por 

enfermedades crónicas como el VIH y la tuberculosis es decena de veces mayor do 

que lo público fuera de las grades y, por último, el número de muertes violentas es, 

por lo menos, seis veces mayor do que las muertes intencionales verificadas fuera 

de las prisiones. A partir de esas características endémicas al Sistema, se delinean 

prácticas no ―inscritas en la racionalidad oficial de las instituciones que la 

subscriben‖, pero pasan ellas ―a ser definitivamente reconocidas como parte de su 

estructura de funcionamiento‖. Hasta que la prisión asumirse el papel central en el 

Sistema Penal, la principal punición en el ámbito criminal se figuraba en el suplicio 

(Foucault). Sin embargo, después de los procesos de humanización de la pena, 

siglos pasados, el suplicio continua a operar en los cárceles brasileños, pero de 

forma velada. Aunque toda esa problemática Intramuros consubstanciada en la 

violación de Derechos de aquellos contra quien la pena es ejecutada posa ser 

experimentada como no perturbadora o inherente al estado ―normal‖ de la Ejecución 

Penal (o de su funcionamiento regular) en Brasil, se trata de una Violencia que 

precisa ser considerada, caso se quiera realmente ―elucidar lo que se parecerá de 

otra forma explosiones ‗irracionales‘ de Violencia Subjetiva‖. La Violencia Objetiva 

Intramuros colabora e perpetuar la Violencia Subjetiva experimentada fuera de los 

muros de las prisiones en un estado de mayor gravedad y extensión que el propio 

daño social provocado por el comportamiento delincuente tan alarmado por los 

medios de comunicación de masa, que se sustenta combatir. La parte final del 

capítulo (―c‖) trata de la Violencia Sistémica en el Ambiente de las Prisiones y su 

violento reflejo promovido después de las grades. En este punto, se anota que debe 

ser analizada en paralaxi la pretensión de evitarse la práctica de comportamientos 

desviantes manifestados por lo que se comprehende como formas de Violencia 

Subjetiva por medio de la prisión, tal vez, a partir del siguiente cuestionamiento: 



29 
 

como proteger el preso, foco de la constante y brutal Violencia Objetiva Intramuros, 

de ese instrumento de protección de la sociedad que es la prisión? La dificultad para 

formulación de respuesta a la indagación es directamente proporcional a la 

importancia que tiene la Violencia Objetiva en el carcelario, pues es ella la Violencia 

Fundadora y mantenedora de todas las demás formas de Violencia alineadas al 

ambiente de las prisiones. Por primero, se muestra que el impacto deletéreo del 

encarcelamiento no se limita solamente sobre las personas contra quien la medida 

restrictiva de libertad es impuesta, pero también, y de forma velada y no menos 

brutal, sobre sus familias y dependientes financieros y/o emocionales de eses 

encarcelados. Las perturbaciones psicológicas grabes y problemas escolares entre 

los hijos de los pres, así como el sentimiento de exclusión, desmantelamiento de las 

relaciones de amistad y deterioración financiera son listados por Loïc 

Wacquant7como reflejos que tornan aun más pesado el fardo penal impuesto a los 

parientes y cónyuges de los detenidos. Después, se llevando en cuenta los números 

relacionados a la reincidencia penal, la prisión acaba por alimentarse de sus propios 

productos, así como hace un centro de tratamiento de relaves sociales que despeja 

en el ambiente social, a cada nuevo ciclo, substancias cada vez más nocivas, y eso 

no se puede tener como normal, a pesar de s regularidad (no) funcional del cárcel. 

Por fin, se demuestra la evidencia de que las prisiones brasileñas, tal como son 

practicadas, no están inscritas en ningún texto legal, o sea, son todas ilegales. Se 

promueve, así, en eses ambiente, un Estado fuera del Derecho, o de excepción. 

Pero se promueven constantes articulaciones para se exentar toda la orden y atacar 

lo que es, evidentemente, el síntoma (que precisa ser contenido). Las 

manifestaciones de presos y grupos ligados a eses sectores incitan un estado de 

inseguridad y miedo. Para que el Estado retome la orden, a depender de tamaño de 

la ―desorden‖ (políticas de visibilidad de Violencia Subjetiva por medio de lo que se 

trató de Poder Simbólico), se suspende la lay (aunque excepcionalmente) 

transformando toda la Violencia practicada por el Estado en virtud para imponer por 

la fuerza el estado de orden. Se trata, en verdad, de una situación bastante 

paradoxal similar a lo que Giorgio Agamben describió cuando hizo referencia al 

Estado de Excepción: ―(…) se presenta como la forma legal de lo que no se puede 

                                            
7
 WACQUANT, Loïc. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 3. ed. 

Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 461. 
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ter forma legal‖. De esto viene la razonable legitimidad social de los más diversos 

abusos y violaciones de derechos en desfavor de los que se encuentran en el cárcel. 

El controle penal tiene en la prisión su manifestación más brutal. El problema es que 

la intervención operada por todos sus seguimientos hasta desembocar en el 

carcelario es realizada sobre los reflejos de la Violencia Sistémica allá mismo 

practicada, y no sobre sus causas. Se puntúa aquí varios casos a través de los 

cuales se descortinó la concepción construida al largo del tiempo en el Imaginario 

Social de que las prisiones brasileñas son ―universos disciplinares‖ y mundo aparte 

del plan social externo. Por razones bastante naturales, es claro que la Violencia 

Objetiva o mismo aquella alineada a la subjetividad (como son los casos de tortura, 

por ejemplo) no son tan reprobables por el público en general. Por fuerza del Poder 

Simbólico, se oculta la Violencia que sigue del funcionamiento regular de las 

Agencias de Represión al tiempo en que se muestra la Violencia que sigue de los 

comportamientos que se oponen a la orden. Por eso, la Violencia que llama atención 

y que necesita rápidamente ser contenida es la que es oriunda de las 

manifestaciones, aunque sea esa Violencia solamente el síntoma de un crónico 

problema que hace tiempos se perpetúa en el interior de las prisiones. 

El presente Informe de Pesquisa se encerrará con las Consideraciones 

Finales, en las cuales son presentados puntos conclusivos destacados. 

Cuanto a la Metodología8 empleada, se registra que en la Fase de 

Investigación se utilizará el Método Inductivo9, en la Fase de Tratamiento de Datos el 

Método Cartesiano, y en el Informe de los Resultados, expreso en la presente Tesis, 

es compuesto en la base lógica Inductiva10. 

En las diversas fases de Pesquisa, fueran accionadas las Técnicas del 

Referente, de la Categoría, del Concepto Operacional y de la Pesquisa 

                                            
8
 ―(...) postura lógica adotada bem como os procedimentos que devem ser sistematicamente 

cumpridos no trabalho investigatório e que (...) requer compatibilidade quer com o Objeto quanto 
com o Objetivo‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis 
para o pesquisador do Direito. 2003.p. 69. 

9
 Forma de ―(...) pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter 

uma percepção ou conclusão geral (...)‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: 
ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 87. 

10
 Sobre los Métodos y Técnicas en las diversas Fases de la Pesquisa Científica, vide PASOLD, 
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do 
Direito. 2003.p. 86-106. 
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Bibliográfica11. 

Es conveniente resaltar, por fin, que, siguiendo las directrices 

metodológicas del Curso de Pos Grado Stricto Sensu en Ciencia Jurídica – 

CPCJ/UNIVALI, en el presente trabajo, las Categorías fundamentales son notadas, 

siempre, con la letra inicial mayúscula y sus Conceptos Operacionales presentados 

en notas de rodapié, después de hacer el mapeo del de las Categorías Primarias12, 

fuera de la indicación de las principales abreviaturas utilizadas, de ahí optarse por no 

elaborar el rol de categorías y el rol de abreviaturas. 

 

Palabras clave: Prisión. Sentido. Violencia Subjetiva. Violencia Objetiva. Violencia 

Sistémica. Poder Simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
11

 Cuanto a las Técnicas mencionadas, vide  PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica.  
2003. Cit- especialmente p. 61 a 71, 31 a 41, 45 a 58, e 99 125, nesta ordem. 

12
 Además de eso, fueron explicitadas en notas de rodapié en su primera ocurrencia en el desarrollar 
de la exposición, a fin de facilitar la comprensión de lo que se propone. 



INTRODUÇÃO 

 

A presente Tese de Doutorado de tema ―A construção de Sentidos em 

torno das Violências nas Prisões: a Violência Sistêmica do Universo Intramuros e o 

seu (violento) reflexo no mundo externo‖ tem por objeto13 o estudo da Violência 

Sistêmica14 inerente ao funcionamento regular do Sistema Penitenciário Brasileiro e 

o reflexo dessa Violência para além das suas fronteiras.  

O objetivo institucional15 é a obtenção do Título de Doutor em Ciência 

Jurídica pelo Curso de Doutorado em Ciência Jurídica da UNIVERSIDADE DO VALE 

DO ITAJAÍ - CDCJ/UNIVALI, vinculado ao Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ciência Jurídica – CPCJ, e Doctor en Derecho pela UNIVERSIDADE DE 

ALICANTE - UA/ESPANHA, em nível de Dupla Titulação, conforme convênio firmado 

entre essas instituições. 

O objetivo geral16 é demonstrar que Violência Subjetiva17 que se 

visualiza a partir das manifestações de presos ou grupos ligados ao Sistema 

Prisional Brasileiro é produto da Violência Sistêmica decorrente do funcionamento 

regular do processo de encarceramento no país. 

                                            
13

 ―(...) é o motivo temático (ou a causa cognitiva, vale dizer, o conhecimento que se deseja suprir 
e/ou aprofundar) determinador da realização da investigação‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 170. 

14
 Trata-se de espécie de violência que deriva da aglutinação de outras duas formas de violência: 

Violência Objetiva e Violência Simbólica. ―(...) consiste nas consequências muitas vezes 
catastróficas do funcionamento regular de nossos sistemas econômico e político‖. In: ŽIŽEK, 
Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: 
Boitempo, 2014, p. 17. 

15
 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador 
do Direito. 2003. p. 161. 

16
  ―[...] meta que se deseja alcançar como desiderato da investigação‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática 
da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003. p. 162. 

17
  Importa, de pronto, discorrer brevemente acerca da conotação que se pretende ofertar para a 

categoria ―Violência Subjetiva‖ na pesquisa que aqui se desenvolve. Trata-se daquela que é 
absorvida pelo sujeito no cotidiano; de fácil apreensão numa determinada e vigente 
convencionalidade. Slavoj Žižek diz que a ―violência subjetiva‖ é aquela ―percebida como uma 
perturbação do estado de coisas ‗normal‘‖ (Ver: ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. 
Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 17-18). A expressão tem 
origem no ―subjetivismo‖, o qual parte da perspectiva de representações individuais, em que a 
visão de mundo é constituída da soma de numerosos atos de interpretação a partir dos quais as 
pessoas conjuntamente constroem linhas de interação. 
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Os objetivos específicos18 serão distribuídos, cada qual, num dos quatro 

capítulos e na seguinte forma: a) no Primeiro Capítulo, o Primeiro Objetivo 

Específico é realizar o contraponto entre as Violências Subjetiva (manifesta) e 

Objetiva19 (Oculta) para explicar que quem detém determinada posição de poder 

(normalmente econômico e político) é quem está em posição de dizer o que é 

Violência, ou seja, a Violência é uma interpretação, é uma certa atribuição de 

Sentido. Neste passo, a Violência Subjetiva é somente a proposta mais visível (uma 

pequena fração) de todas as demais possíveis interpretações que se pode dispensar 

a este fenômeno; o Segundo Objetivo Específico é investigar as razões pelas 

quais algumas das manifestações de Violência se mostram (ou são mostradas) e 

outras se camuflam no funcionamento regular das instituições (ou são, igualmente, 

camufladas). Procura-se, neste ponto, compreender os esquemas que regem o 

conhecimento na meta da dominação dos sujeitos e assim, na construção e 

influência do Medo nas políticas de visibilidade da Violência Subjetiva e ―eleição‖ do 

agente motivador da Violência que se enxerga e se reproduz midiaticamente. 

Canaliza-se a vingança (René Girard) por meio de recursos essencialmente 

políticos, ainda que o bem comum seja a mola propulsora dos fins manifestos pelos 

segmentos de Poder; o Terceiro Objetivo Específico é explicar como se dá o 

processo de Controle Penal Institucionalizado a partir daquilo que se compreende 

por ―Violência Legítima‖20 (Max Weber), ou seja, a Violência ―dentro do Direito‖, o 

que se mostra a partir de três etapas: Violência Legítima no processo de 

criminalização primária (Lei Penal), Violência Legítima no processo de criminalização 

secundária na atividade jurisdicional (jurisprudência do crime) e, por último, Violência 

Legítima e o processo de encarceramento; o Quarto Objetivo Específico é 

demonstrar que a Violência Objetiva do cárcere produz um resíduo estrutural 

constante e que deixa de se situar no silêncio quando explode em manifestações de 

Violência Subjetiva dentro ou fora do ambiente prisional. Assim, as manifestações de 

                                            
18

 PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador 
do Direito. 2003, p. 162. 

19
 Trata-se da Violência invisível, uma vez que é precisamente ela que sustenta a normalidade do 

nível zero contra a qual percebemos algo como subjetivamente violento (ŽIŽEK, Slavoj. Violência: 
seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 18). 

20
 É a Violência em conformidade com a Norma Jurídica e que se dá como um elemento primordial 

para legitimação do poder estatal no monopólio da violência instituída e empregada por esse 
mesmo Estado ou, então, em seu nome. WEBER, Max. A Política como Vocação. In: Ensaios de 
Sociologia. 5. ed. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: LTC, 1982, p. 55-56. 
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Violência Subjetiva de indivíduos e grupos vinculados às prisões e absorvida fora 

das grades é o reflexo da Violência Sistêmica praticada pelos segmentos de controle 

sob a pessoa do preso no ―regular‖ processo de encarceramento. 

A delimitação21 do tema proposto nesta Tese se dá pelo Referente22 da 

Pesquisa23: a Violência Sistêmica no Processo de Encarceramento no Brasil e os 

seus reflexos fora das prisões. 

O Tema será desenvolvido na linha de pesquisa24 Principiologia 

Constitucional e Política do Direito, dentro da área de concentração 

Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito25.  

Os problemas que, de início, se apresentam para se desenvolver do 

trabalho consubstanciam-se nas seguintes indagações:  

a) As prisões brasileiras, instrumento de controle penal institucionalizado, 

são projetadas no sentido de que se tenha reduzida a Violência 

Subjetiva? 

b)  A projeção da Violência Subjetiva dentro e fora das prisões por ações 

atribuídas a presos e/ou grupos relacionadas ao universo prisional é 

produto da Violência Sistêmica operada nessas instituições penais? 

                                            
21

 ―(...) apresentar o Referente para a pesquisa, tecendo objetivas considerações quanto à razoes da 
escolha deste Referente; especificar em destaque, a delimitação do temática e/ou o marco teórico, 
apresentando as devidas Justificativas, bem como fundamentar objetivamente a validade da 
Pesquisa a ser efetuada‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e 
ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003, p. 160. 

22
 ―(...) a explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 2003, p. 62. 

23
 ―(...) atividade investigatória, conduzida conforme padrões metodológicos, buscando a obtenção da 
cultura geral ou específica de uma determinada área, e na qual são vivenciadas cinco fases: 
Decisão; Investigação; Tratamento dos Dados Colhidos; Relatório; e, Avaliação‖. PASOLD, Cesar 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 
2003, p. 77. 

24
  ―(...) são as especificações dos assuntos sobre os quais seus alunos podem realizar suas 
pesquisas conducentes ao trabalho de conclusão do curso‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da 
Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003, p. 135, nota de 
rodapé nº 72. 

25
  Circunscrição temática dentro da qual atuam cientificamente os cursos de pós-graduação. 
PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o 
pesquisador do Direito. 2003, p. 135, nota de rodapé nº 72. 
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Diante de tais problemas, elegeram-se, num sentido a priori, as seguintes 

hipóteses26: 

a) Não. Ao que parece, o Sistema Prisional Brasileiro sempre foi mantido 

a partir de uma proposta bastante paradoxal: primeiro diz ao 

condenado que a pena lhe está sendo imposta dentro de um projeto 

para que alcance a sua reabilitação e reinserção social (discurso 

alinhado à paz social, a ordem e a justiça e, portanto, ―antiviolência‖); 

logo em seguida, lança este apenado num ambiente que possui como 

característica fundante a naturalização do descumprimento da lei. Por 

isso, ao invés de servir como instrumento redutor das violências 

aparentes, a Violência Sistêmica praticada no Sistema Intramuros 

colabora em perpetuar a Violência Subjetiva experienciadas dentro 

das grades e também, fora dos muros das prisões num estado de 

maior gravidade e extensão que o próprio dano social provocado pelo 

comportamento delinquente tão alarmado pelos meios de 

comunicação de massa, que se sustenta combater. Por isso, o 

Processo de Encarceramento no Brasil produz e reproduz a Violência 

para dentro e fora desses ambientes, refletindo o seu produto e 

estimulando cargas de Violência Subjetiva nos campos mais diversos 

da sociedade à qual se aplica. 

b) Sim. O controle penal tem no cárcere a sua manifestação mais brutal. 

Nestes ambientes, a Violência Sistêmica se consubstancia na 

naturalização de violação a direitos legalmente instituídos por parte do 

Estado. Por via reflexa, a única possibilidade de manifestação da 

massa carcerária contra as constantes investidas de Violência é por 

meio de, motins, rebeliões e manifestações. Por força do Poder 

Simbólico, se oculta a Violência Objetiva que decorre do 

funcionamento regular das Agências de Repressão ao tempo em que 

se mostra a Violência Subjetiva que decorre dessas manifestações. 

                                            
26

  Define PASOLD como a ―(...) suposição (...) que o investigador tem quanto ao tema escolhido e ao 
equacionamento do problema apresentado‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: 
ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003, p. 138. 
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Como esses atos que partem do interior do Sistema Prisional tem 

como núcleo fundante a oposição a ordem, é logo tratado como um 

mal que precisa ser contido, ainda que essa Violência Subjetiva seja o 

sintoma de um crônico problema que há tempos se perpetua no 

interior das prisões no Brasil. 

Para atingir este desiderato, o trabalho constituir-se-á de quatro capítulos.  

O Primeiro Capítulo, intitulado ―A VIOLÊNCIA COMO ATRIBUIÇÃO DE 

SENTIDO‖ explicará relação intrincada entre a Violência Subjetiva e a Violência 

Sistêmica. A Violência não é uma propriedade exclusiva de atos determinados. O 

mesmo ato pode aparecer como violento ou não, a depender do contexto em que ele 

é inserido e o ponto de vista a partir do qual ele é observado. Este Capítulo será 

dividido em duas partes. A primeira tratará da Violência no Campo da Subjetividade. 

Neste ponto, mostrar-se-á que o discurso de combate a ―todas as formas de 

Violência‖ – a Violência precisa ser contida - (notadamente, aquela Violência 

orientada em seu sentido estrito, tais como aquelas relacionadas ao ilegítimo, ao 

ilegal, na maior parte das vezes, comportamentos que encontram tipicidade penal) 

se mostra hoje uma das maiores preocupações dos governos e da sociedade 

(discurso oficial largamente difundido). O ambiente civilizatório sadio é idealizado a 

partir de um núcleo fundante: a superação da violência. Trata-se de objetivo 

amplamente cultivado no discurso político dentre as grandes expectativas sociais da 

era pós-moderna. Existe, porém, uma profunda tensão entre o proclamado 

(superação da violência) e aquilo que o enunciado encobre, camuflando-se todas as 

demais abordagens possíveis acerca do fenômeno. Primeiro, porque a ideia de 

aniquilamento a violência (ainda que analisado sob um prisma estritamente 

subjetivo) é fantasiosa, pois, as violências são elementos estruturais intrínsecos ao 

fato social, e não pequena fração anacrônica de uma ordem bárbara em via de 

extinção. Em segundo lugar, porque esse ardiloso discurso imuniza a Violência 

Sistêmica para não ser diagnosticada como instrumento reprodutor da Violência que 

se anuncia pretender combater. Por último, porque ele inocenta todas as instituições 

alinhadas as estruturas de poder institucional: para o discurso, o que importa não é o 

que são, mas o que representam. Por isso, ao invés de avançar em linha reta e na 
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direção em que se adota desde sempre, em vez de preocupar-se unicamente com a 

Violência subjetivamente abrangida, procura-se nesta tese, traçar uma linha elíptica 

com dois pontos focais bastante diferentes. Tanto que, conforme se mostrará, é na 

combinação das várias formas e manifestações de Violência que é mais possível se 

aproximar dos ambientes onde se situam as suas causas. Neste passo, o que aqui 

mais interessa é compreender, neste primeiro momento, que a Violência Subjetiva é 

somente a proposta mais mostrável de todas as demais possíveis interpretações que 

se pode dispensar a este à Violência: a Violência Subjetiva, relacionada mais 

diretamente ao ilegítimo (ao comportamento situado fora do direito), estaria no 

centro da compreensão das condutas relacionadas à categorização da Violência; 

outros atos estariam mais à margem e seria menos recorrentes na compreensão 

daquilo que pode representar Violência; por fim, algumas significações (conforme o 

seu uso na linguagem) que transitam no campo do objetivo muito raramente seriam 

pensadas como se Violências fossem, mesmo porque, conforme bem ensina 

Wittgenstein, nem tudo é passível de representação. A segunda parte do Primeiro 

Capítulo discorrerá acerca da Paralaxe da Violência. A sustentação teórica desde 

campo da pesquisa se dá a partir de Slavoj Žižek, o qual oferece a pretendida visão 

em paralaxe que se busca utilizar no estudo das violências, as quais não podem ser 

diagnosticadas do mesmo ponto de observação, mas apenas alterando as posições 

angulares estacionárias daqueles que observam o fenômeno. A Violência com a qual 

se pretende tratar nesta tese denota configuração velada, o que não significa dizer 

que é menos invasiva, característica a partir da qual se pode depurar sua grande 

brutalidade. Neste passo, o grande problema não é transpor a lacuna que separa 

essas duas espécies de Violência (Subjetiva e Objetiva), mas traçar as suas funções 

no plano de controle social a partir do espaço que opera entre elas. 

O Segundo Capítulo, intitulado ―DA VIOLÊNCIA SIMBÓLICA À 

NEUTRALIZAÇÃO SIMBÓLICA DA VIOLÊNCIA‖ tratará das estratégicas de 

ocultação e invisibilidade da Violência Objetiva que emanam do funcionamento 

regular das instituições e que se encontram intrínsecas aos instrumentos legítimos 

de poder (Poder Simbólico). O Capítulo será dividido em três partes. Na primeira, 

abordar-se-á o tema ―Aparelhos Ideológicos do Poder Simbólico‖, momento em que 

se busca, com Pierre Bourdieu e Louis Althusser, derrubar alguns paradigmas de 
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compreensão de determinados fenômenos para demonstrar que é precisamente a 

neutralização de certos traços num pano de fundo espontaneamente admitido o que 

marca a nossa ideologia em seu grau mais puro e eficaz (Slavoj Žižek). A Violência 

Simbólica, portanto, está associada ao poder da dominação, desempenhada como 

uma forma de coerção mecânica e até mesmo, submissão voluntária, o que vem a 

constituir um Poder Simbólico. Na segunda parte deste Segundo Capítulo, estudar-

se-á ―O Poder Simbólico e a Cultura do Medo‖. Aqui, mostra-se que os Aparelhos 

Ideológicos do Estado (AIE) funcionam com maestria no condicionamento social do 

homem ao dispensarem toda uma carga de valores a serem reproduzidos ou a 

serem rejeitados, a depender da conveniência dos que detém essa relação de poder. 

A preocupação do Estado, a partir desses aparelhos, é a conservação dos órgãos de 

poder pelo consenso. E são muitos os instrumentos condicionantes, todos eles 

compreendidos na tarefa de consolidação da ideia de que o mandatário do Estado é, 

também, o mais importante construtor e disseminador do senso comum, 

determinante para a submissão voluntária do sujeito (consenso) a compreensão da 

Violência num plano estritamente subjetivo. O respaldo da sociedade é, então, 

necessário para que se legitimem as várias formas de controle que simultaneamente 

operam nas entranhas do corpo social. Para alcançar a esses objetivos, a 

construção e influência do Medo nas políticas de visibilidade da Violência Subjetiva e 

―eleição‖ do agente motivador desse mal-estar social são estratégias bastante 

utilizadas pela via daquilo que se denomina ―Criminologia Midiática‖ (Eugênio Raúl 

Zaffaroni). A partir dela, erupções de manifestações de Violência Subjetiva ganham 

publicidade e se mostram instrumentos ameaçadores sem que se saiba se, 

realmente, são produzidos espontaneamente ou então, trata-se de produto de uma 

espécie de produção proposital de fatos violentos, em benefício de agências 

quaisquer ou mesmo dos interessados na venda de segurança privada. O problema 

maior é que não se mede o efeito reprodutor da criminologia midiática, razão pela 

qual não se sabe até que ponto ela reproduz o delito ou incrementa os conflitos. 

Dessa forma, se as pesquisas ali encartadas mostrarão que a principal reclamação 

social é a insegurança, isso ocorre exatamente porque o pânico moral foi instalado 

pela criminologia midiática. Por isso, pode-se que esses segmentos da mídia são, 

hoje, elementos indispensáveis para o exercício de poder de todo e qualquer 
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Sistema Penal. Suprimidos esses instrumentos, a experiência direta da realidade 

social permitiria que a população notasse a falácia dos discursos de justificação 

punitivista. Não seria possível, dessa forma, induzir os medos no sentido desejado, 

nem reproduzir o sentimento de falta de segurança da população em razão da 

simples dúvida quanto à ineficácia tutelar de todo este aparelho, o que acaba por 

atingir um plano psicológico muito profundo nas pessoas. Por via reflexa, esses 

medos são potencializados por meio das imagens midiáticas que contribuem para a 

naturalização da expansão da resposta penal, tanto sob a perspectiva do senso 

comum cotidiano das pessoas quanto na formação do senso comum teórico dos 

agentes que atuam no Sistema de Justiça Criminal. Enraizando-se uma cultura do 

medo, impacta exatamente na produção do imaginário social ideologicamente 

efetivado e amplamente divulgado pelos meios de mídia e reproduzido na 

organização familiar (vertical), nas religiões como forma de pecado, na escola como 

espécie de sanção disciplinar, bem como em outros setores que integram e 

alicerceiam o ambiente social. Neste panorama, importa analisar os motivos pelos 

quais a sociedade elege como prioridade quase que absoluta aqueles instrumentos 

alinhados ao punitivismo, bem como a resposta pretendida ao causador do medo 

coletivo. A terceira parte deste Segundo Capítulo estudará a ―Violência Sacralizada‖. 

Registrar-se-á que, para se instalar o pânico moral, é também indispensável o 

incremento do adequado bode expiatório para que lhe sejam imputados os atos 

geradores do medo provocado pela Violência e que se projetam como fonte de 

insegurança existencial.  É que, na necessidade de uma criminalidade mais cruel 

para melhor excitar a indignação moral, basta que a televisão dê exagerada 

publicidade a vários casos de violência ou crueldade gratuita para que, 

imediatamente, os apelos de papéis vinculados ao estereótipo assumam conteúdos 

de maior crueldade e, por conseguinte, os que assumem o papel correspondente ao 

estereótipo ajustem sua conduta a estes papéis.   Assim, o medo do estranho produz 

sensações desestabilizadoras no ser humano e é exatamente por isso que o 

delinquente ideal é aquele que não se identifica com o grupo. Demonizá-lo e 

sacrificá-lo é solução mais rápida para apaziguar o mal que o aflige. É dentro dessa 

perspectiva, aliás, que René Girard desenvolve a compreensão de como se 

estruturam as antigas sociedades e as modernas: do desejo, da eleição de bodes 
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expiatórios e do sacrifício. Neste contexto, buscar-se-á demonstrar a dinâmica 

mimética da Violência e o processo de sacrifício do ―bode expiatório‖: a imputação 

dos atos de Violência Subjetiva ao bode expiatório é culminada pelo sacrifício, que é 

fundado no discurso de apaziguar a Violência Interna e impedir que se instalem os 

conflitos. Hoje, como regra, a vingança sacrificial não opera pelos meios informais, 

como nas antigas civilizações.  É o Sistema Penal que reafirma nos dias atuais, por 

meio da Violência Legítima, a vingança pública ao tempo em que condena a 

vingança privada. E se o Sistema Penal tem por missão real a canalização da 

vingança e da Violência Subjetiva exercitada na sociedade, é bastante natural que 

as pessoas, em termos gerais, acreditem que o poder punitivo está neutralizando o 

causador de tudo aquilo que lhe perturba. A ideia que se cria, então, é que esse 

Sistema seja o único que não hesita em aplicar a Violência em seu centro vital 

porque tem na vingança um monopólio absoluto. E com esse monopólio, ativa-se a 

imagem de sufocamento da vingança ao invés de multiplicação dela, conforme 

acontecia o mesmo tipo de comportamento de uma sociedade primitiva.   E é dentro 

dessa perspectiva de compreensão que o Sistema de Justiça Criminal é preservado 

e utilizado como instrumento, também, de convencimento social de que a punição é 

o remédio para os desviantes e que, com maiores penas, melhor ficará a sociedade. 

Na prática, porém, pouco parece importar se, em termos materiais, o sacrifício do 

bode expiatório desenvolve, de fato, o resultado a que se pretende. 

O Terceiro Capítulo, intitulado ―A VIOLÊNCIA LEGÍTIMA NO CONTROLE 

PENAL INSTITUCIONALIZADO‖ abordará a utilização, por parte dos poderes 

instituídos, daquilo que Max Weber nominou de Violência Legítima no processo de 

controle social. O interesse do Direito em monopolizar a Violência com relação aos 

indivíduos não se explica ―pela intenção de garantir os fins de direito, mas, isso sim, 

pela intenção de garantir o próprio direito‖. Tratar-se, portanto, de uma violência 

pactuada e localizada ―dentro do direito‖ e que é essencial para conservá-lo.  

Estabelece-se, assim, uma dialética entre Violência que estabelece o direito e 

Violência que o conserva.  O que importa, então, não é a intensidade e nem a 

frequência da Violência empregada, mas o fato de que somente o Estado teria o 

direito legítimo de fazer uso dela. Basicamente, no âmbito penal, os instrumentos de 

controle institucionalizados são as expressões mais concretas desse monopólio, 
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desde a Legislação, perpassando pela Polícia, Ministério Público, Justiça (decisão 

judicial) e, por fim, a Execução Penal. E embora o nível de operacionalidade de cada 

segmento de controle seja, também, objeto de controle do próprio Estado, as 

condições da sua utilização cada vez mais são delineadas para que se garantirem 

interesses daqueles que detém certa posição de poder e dominação. Contrastam-se, 

então, formas legítimas de dominação àquilo que se compreende por Violência ―fora 

do direito‖ e assume-se que a ordem social precisaria ser fundamentada numa 

legítima (ainda que violenta) dominação. Dessa forma, e a partir da construção 

teórica difundida por Weber, o Direito se sustenta em nome da sua própria Violência, 

o que provoca uma complexa falta de pertinência aos ataques contra a Violência, 

ainda que para manter a ordem programada pelo Direito que se pretende conservar.   

O fato é que, quase que sempre, essa Violência Legítima é negligenciada, o que faz 

confirmar que a Violência não é inimiga da civilização, pelo contrário, encontra-se no 

cerne do vínculo social. Tanto que, enquanto a Violência ―fora do direito‖ (e que só 

pode ser compreendida em referência a determinado quadro normativo) parece ser 

uma possibilidade sempre presente, já que a Violência Legítima integra o 

funcionamento regular das próprias instituições, o que a tornaria necessária (ao 

menos para conservação do Direito, conforme se anotou). Neste caso, revelam-se 

mecanismos que permitem a atribuição de legitimidade às relações de dominação e 

é precisamente a crença na legitimidade de tais relações que permitem a adesão e 

coesão social. Esta Violência será tratada sob diversos panoramas, dentre os quais, 

destacam-se: a) Violência Legítima e criminalização de comportamentos pela via 

penal, quando a pesquisa será sustentada em Robert Merton, David Garland e 

Jonathan Simon (primeira parte do Terceiro Capítulo); b) a Violência Legítima e a 

Jurisprudência do Crime, quando o estudo será fundamentado em Robert Cover e 

Giorgio Agamben (segunda parte do Terceiro Capítulo); e c) a Violência Legítima no 

Cárcere (terceira parte do Terceiro Capítulo), oportunidade em que se sustentará a 

investigação em Michel Foucault, Salo de Carvalho e Maria Palma Wolff. Quanto à 

parte inicial (―a‖), elaborar-se-á uma análise do processo de criminalização primária 

a partir da manipulação dos tipos penais no processo legislativo. Ver-se-á que, na 

medida em que se articula a manutenção de uma estrutura de Violência no campo 

penal legislativo, abandonam-se quaisquer chances de desconstrução de uma 
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Violência Estrutural: reproduz-se a si mesma num programa de circularidade e na 

melhor forma daquilo que Michel Foucault denominou de ―isomorfismo reformista‖, 

pois, apesar de sua idealidade, essas reformas legais servem para que as coisas se 

mantenham exatamente como estão. E o grande problema nessa ampliação punitiva 

pela via da legislação penal não está na Violência extraída de determinadas práticas 

delitivas, mas no fato de procurar resolver comportamentos de extremada diferença 

e lesividade exatamente com os mesmos instrumentos: polícia, processo penal e 

prisão. O repetido fracasso do projeto legal punitivo, frustrado reiteradamente no 

controle social e consequente redução da Violência Subjetiva, esforça-se para traçar 

esquemas justificadores de sua expansão, muito embora a percepção que se extrai 

numa análise mais cuidadosa culmina por encontrar o exato oposto daquilo que se 

pretende mostrar (proliferação de violências). Na parte intermediária (―b‖), anotar-se-

á que o controle da legalidade é exercido no âmbito da decisão penal, pois a 

principal função dos juízes e tribunais no Processo Penal, diante do Sistema 

Constitucional Acusatório, é a guarda da CRFB/88 e da máxima realização dos 

Direitos Fundamentais do réu a ele submetido.  Por isso, não se pode pretender 

qualquer forma de governo e razoável controle de comportamentos sem que exista 

uma orientação jurisprudencial convergente a este modelo. E na medida em que se 

elegem algumas espécies de desvio como problemas políticos fundamentais a 

serem resolvidos (quer-se dizer, evitados) pelo Estado, medidas por parte do Poder 

Judiciário passam a ser alvo de constante cobrança e vigilância.  Neste caso, a 

jurisprudência que se estabelece pode ser crítica ou conservadora, mas sempre 

orientada nos resultados que mais se sintoniza com o processo de colaboração a um 

determinado sistema de manutenção de forças. Por isso, a maneira de enfrentar 

questões relacionadas ao desvio influencia, sobremaneira, na atuação dos juízes e 

tribunais na contribuição da criminalização informal de comportamentos. Toda a 

ritualística judicial que leva a punição, por mais reveladora de Violência que possa 

representar, é uma parte velada do Processo Penal, ainda que venha a provocar 

consequências tão negativas no que se refere aos seus fins manifestos (fazer 

Justiça) quanto aos efeitos revelados pelo seu oposto. Por isso, verificar-se-á que a 

Violência Legítima no âmbito jurisdicional decorre, especialmente, do regular trâmite 

processual dentro daquelas expectativas construídas pelo Poder Simbólico. A lei, 
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como produto cultural que é, confere a legitimidade necessária para que a sua 

intepretação feita por um juiz ou tribunal torne efetivo o projetado no âmbito legal. 

Subsiste neste jogo a compreensão de que o cumprimento da legislação é supremo 

referente de civilidade e, dessa maneira, quanto mais se respeitem as leis, menos 

Violência se tem. Aqui, há uma afinidade entre a legislação penal, a linguagem e a 

Violência Legítima, relação que acaba por descortinar a dependência que existe 

entre a lei e a sua força, de maneira que se pode afirmar que essa Violência nem 

sempre pode ser tida como fim do Direito, mas também como o princípio dele. Por 

fim, a última parte (―c‖) deste Terceiro Capítulo abordará a Violência Legítima no 

Cárcere. Em meio ao cenário de patente desconexão entre a ―experiência real‖ da 

prisão e o discurso fabricado e difundido pelos aparelhos oficiais e que induzem o 

corpo social a consentir com o padrão punitivo apresentado pela ordem econômica e 

política e ideológica, o cárcere se consolidou como peça essencial do conjunto de 

punições, estabilidade que possui como característica fundante a expressão de um 

consenso social. A conformidade conquistada funciona pela maioria das pessoas 

(dentro e fora da prisão) e mistura incessantemente a arte de corrigir com o direito 

de punir, a partir do que se torna bastante natural e aceitável ser punido. Mas esse 

complexo processo revela um produto que transpassa em muito o simples 

isolamento celular para o cumprimento de uma pena consubstanciado na pura e 

simples privação da liberdade. De acordo com o anotado no 2º Capitulo, a 

legitimidade da Violência na sociedade moderna fundamenta-se na lei e por 

consequência, a legitimidade é estampada a partir dos estatutos legais. Num 

enfoque político, pode-se dizer que as ações são legítimas quando dependem elas 

de um grau significativo de consenso da população, harmonização capaz de 

assegurar a obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser 

em casos esporádicos. E é por esta razão que todo poder busca alcançar consenso, 

de forma que seja reconhecido como legítimo, transformando a obediência em 

adesão.  A crença na Legitimidade é, então, o elemento integrador na relação do 

poder que se verifica no âmbito das ações do Estado. Trata-se, dessa forma, de uma 

construção conceitual bastante fácil de ser introduzida no contexto prisional, haja 

vista que o cárcere (ao menos no que se refere à privação da liberdade) é 

regulamentado oficialmente pelo Estado a partir de legislação própria e, inclusive, 
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com base constitucional. Da mesma maneira em que é respaldada pela legislação, a 

pretensão carcerária é cada vez mais incorporada no plano social como algo positivo 

como se fosse ele um remédio para aplacar as desordens urbanas. Por fim, incide 

de forma contundente sobre a dinâmica daqueles envolvidos no processo de 

cumprimento da pena (policiais, peritos, agentes prisionais, presos, etc.). Diante 

disso, apesar dos seus efeitos muito raramente coincidirem com aquilo que fora 

inicialmente expresso, a legitimidade do cárcere é bastante manifesta, bem como as 

Violências que decorrem dessa prática. 

O Quarto (e último) Capítulo da tese possui é intitulado ―A VIOLÊNCIA 

SISTÊMICA NO AMBIENTE PRISIONAL E O SEU VIOLENTO REFLEXO 

PROMOVIDO PARA ALÉM DE MUROS DAS PRISÕES‖. Igualmente será ele 

dividido em três partes. A primeira delas, brevemente, tratará da gênese da pena de 

prisão a partir de Michel Foucault e Dario Melossi e Massimo Pavarini. A segunda 

parte deste Capítulo Final estudará os fins da prisão contemporânea, espaço em 

que a fundamentação teórica ficará por conta de Loïc Wacquant, Nils Christie, 

Zygmunt Bauman e também, os norte-americanos David Garland, John Keith Irwin e 

Jonathan Simon, já que os Estados Unidos da América tem uma longa tradição no 

que se refere ao Sistema Prisional. Avaliar-se-á aqui o fenômeno que tomou corpo 

no Sistema Penitenciário Estadunidense na década de 1980 e acabou por gerar 

reflexos em outros países da Europa e da América Latina, dentre os quais, no Brasil: 

a privatização das prisões. É que as empresas privadas não são constituídas com 

objetivos humanitários, mas de lucro. Assim, a privatização dos presídios e 

penitenciárias se tornam grandes negócios, especialmente para aqueles 

empreendedores que pretendem lugar com a industrialização do castigo, o que 

revela o ―definhamento‖ do Estado-Nação: o exercício daquilo que deveria ser 

monopólio do Estado (a coerção e a violência física) se transforma em objeto de um 

contrato entre Estado e uma empresa privada que exerce a coerção do indivíduo 

visando ganho de capital. E essa problemática quanto aos fins deixa nu o fim do 

monopólio do uso legítimo da violência (tratado na Segunda Parte desta pesquisa 

sob a perspectiva de Max Weber) que define o Estado Moderno. A terceira parte do 

último Capítulo da pesquisa analisará os reflexos dos mecanismos de Violênica na 

constituição e distribuição do Processo de Encarceramento. Inicialmente (―a‖), 
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abordar-se-á o regime teórico dos fins declarados da pena e o tratamento marginal 

quanto aos seus fins ocultos. Várias são as teorias que procuram justificar 

oficialmente a cominação e aplicação da pena e cada teoria da pena tem suas 

próprias raízes filosóficas e políticas. Neste passo, o Estado pode se utilizar da 

prisão ancorada em distintos discursos justificantes: como exigência de Justiça ou 

como uma espécie de ―castigo‖ divino (para os Estados de base Teocrática), como 

fim em si mesma para submeter o súdito ao Poder do Estado (nos Estados 

Absolutos), justificativa de necessidade de estabilização social (nos Estados 

Liberais), dentre outras situações. Cada justificativa é, portanto, produto de 

determinado contexto histórico, de maneira que a pena dever ser analisada levando-

se em consideração o modelo socioeconômico e a forma de Estado em que se 

desenvolve o sistema sancionador. Tradicionalmente, essas justificativas transitam 

na clássica dicotomia entre as teorias absolutas (ou retributivas) e teorias relativas 

(ou preventivas). No Brasil, vigora a Lei de Execução Penal que, diante de seu artigo 

1º, supõe-se haver adotado como teoria justificadora da pena a prevenção especial 

positiva: ―A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou 

decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado‖. Do dispositivo, denota-se o intuito voltado a 

ressocialização, muito embora a legislação não se utilize desse vocábulo. 

Transformando o ―delinquente‖ num projeto considerado socialmente ideal (ou o 

mais próximo disso possível), entancar-se-iam, por via reflexa, comportamentos 

relacionados a violências futuras. Diante desse panorama legal, é bastante simples 

sustentar o discurso de que o delinquente deve ser tratado, mas não é tão fácil dizer 

qual é o resultado desse processo. Não restam claras as metas que se devem 

propor e alcançar com esse ―tratamento‖, especialmente, quando se está diante de 

algo que foi realmente projetado para que o fim estampado no discurso oficial não 

seja atingido. A Violência Ilegítima (Violência fora do Direito) derivada da prática 

ilegal daquele que se diz pretender corrigir é confrontada com a Violência Legítima 

dos mecanismos de controle do Estado que, ao tempo em que praticam a Violência, 

têm o Direito de fazê-lo. A codificação desse ritual (LEP, art. 1º) é o que o que 

legitima o Estado à Violência Sistêmica, a partir da qual está autorizada pelo Direito 

a depositar seres humanos em lugares impossíveis a atingir o fim mencionado na 
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norma e, portanto, disfuncionais a redução da Violência que se divulgava enfrentar. 

Disso, duas justificativas manifestas parecem se adequar perfeitamente ao modelo 

economicamente excludente que se assentou na pós-modernidade: a vingança 

através da retribuição e o isolamento a partir da pretendida neutralização social 

(prisão-depósito) o que se faz, inclusive, alinhar a prisão àquilo que Lola Aniyar de 

Castro chamou de ―polvo multiforte e extremamente flexível‖, na medida em que se 

adapta a inúmeros condicionantes e com a adequada capacidade de astúcia para se 

disfarçar como outra coisa, ou seja, naquilo que não é.  Ao menos isso é o que se 

absorve da análise da prisão em suas manifestações empíricas, sua organização e 

suas funções reais. Na sequência (―b‖), estudar-se-á as formas (não) jurídicas de 

disseminação da Violência pela via do encarceramento no Brasil. Com base em 

dados empíricos e pesquisas oficiais, atestar-se-á que o Sistema Prisional Brasileiro 

é mantido a partir de uma proposta bastante paradoxal: primeiro diz ao condenado 

que a pena lhe está sendo imposta dentro de um projeto para que alcance a sua 

reabilitação, recuperação e reinserção social (discurso alinhado à paz social, a 

ordem e a justiça); logo em seguida, lança este apenado num ambiente que possui 

como característica fundante a naturalização do descumprimento da lei. Apesar de 

essa instrumentalidade situar-se num campo de visceralmente ilegítimo, a Violência 

por ele propagada figura na esfera do Objetivo, pois faz parte da lógica estrutural e 

regular das instituições que operam a pena privativa de liberdade no Brasil, e não 

um acidente de percurso pontual do qual se possa, de plano, identificar as suas 

distorções com o projeto penitenciário. Ao momento em que se nega a Violência 

Subjetiva a partir dessa Violência Objetiva, tem-se, em última instância, o efeito de 

uma perspectiva bastante distorcida. Isso porque, dessa segunda Violência, brotarão 

reflexos e novas manifestações de Violência Subjetiva (sintoma), agora, buscando 

estancar a segunda Violência que negava a primeira. Esse retrospecto dialético 

forma aquilo que se compreende por ―lógica da repetição‖, ou seja, nada muda ―de 

fato‖, pois a ―negação da negação‖, neste campo de probabilidades, nada mais é do 

que a repetição da Violência em sua expressão mais pura. A par disso, diz Slavoj 

Žižek que a negação da negação é a própria matriz lógica do fracasso necessário do 

projeto do sujeito. Assim, ―uma negação sem sua negação autorreferente seria, 

precisamente, a realização bem-sucedida da atividade teleológica do sujeito‖. E essa 
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segunda negação encontra-se situada naquilo que se verifica das veladas 

manifestações de Violência alinhadas ao projeto penitenciário brasileiro. O espaço 

físico não é adequado do ponto de vista legal (nem do ponto de vista quantitativo 

quanto qualitativo), há baixíssimas expectativas de inclusão do preso em programas 

educacionais, grande parte dos encarcerados não possui assistência judiciária, o 

que impede que conheçam e/ou façam valer seus direitos, os programas de saúde 

intramuros não atingem grande parte do carcerário, o número de infectados por 

doenças crônicas como o HIV e a tuberculose é dezena de vezes maior do que o 

público fora das grades e, por último, o número de mortes violentas é, pelo menos, 

seis vezes maior do que as mortes intencionais verificadas fora das prisões. A partir 

dessas características endêmicas ao Sistema, delineiam-se práticas não ―inscritas 

na racionalidade oficial das instituições que as subscrevem‖, mas passam elas ―a ser 

definitivamente reconhecidas como parte de sua estrutura de funcionamento‖. Até 

que a prisão assumisse o papel central no Sistema Penal, a principal punição no 

âmbito criminal figurava-se no suplício (Foucault). No entanto, após os processos de 

humanização da pena, séculos passados, o suplício continua a operar nos cárceres 

brasileiros, mas de forma velada. Embora toda essa problemática Intramuros 

consubstanciada na violação de Direitos daquele contra quem a pena é executada 

possa ser experimentada como não perturbadora ou inerente ao estado ―normal‖ do 

aprisionamento (ou de seu funcionamento regular) no Brasil, trata-se de uma 

Violência que precisa ser considerada, caso se queira realmente ―elucidar o que 

parecerá de outra forma explosões ―irracionais‖ de Violência Subjetiva‖. A Violência 

Objetiva Intramuros colabora em perpetuar a Violência Subjetiva experienciadas fora 

dos muros das prisões num estado de maior gravidade e extensão que o próprio 

dano social provocado pelo comportamento delinquente tão alarmado pelos meios 

de comunicação de massa, que se sustenta combater. A parte final do capítulo (―c‖) 

tratará da Violência Sistêmica no Ambiente Prisional e o seu violento reflexo 

promovido além das grades. Neste ponto, verificar-se-á que deve ser analisada em 

paralaxe a pretensão de se evitar a prática de comportamentos desviantes 

manifestados por aquilo que se compreende como formas de Violência Subjetiva por 

meio da prisão, talvez, a partir do seguinte questionamento: como proteger o preso, 

alvo da constante e brutal Violência Objetiva Intramuros, desse instrumento de 
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proteção da sociedade que é a prisão? A dificuldade para formulação de resposta à 

indagação é diretamente proporcional à importância que tem a Violência Objetiva no 

carcerário, pois é ela a Violência Fundadora e mantenedora de todas as demais 

formas de Violência alinhadas ao ambiente prisional. Por primeiro, demonstrar-se-á 

que o impacto deletério do encarceramento não se limita somente sobre as pessoas 

contra quem a medida restritiva de liberdade é imposta, mas também, e de forma 

velada e não menos brutal, sobre as suas famílias e dependentes financeiros e/ou 

emocionais desses encarcerados. As perturbações psicológicas graves e problemas 

escolares entre os filhos dos presos, bem como o sentimento de exclusão, 

desmantelamento das relações de amizade e deterioração financeira são listados 

por Loïc Wacquant como reflexos que tornam ainda mais pesado o fardo penal 

imposto aos parentes e cônjuges dos detentos. Depois, levando-se em conta os 

números relacionados à reincidência penal, ver-se-á que a prisão acaba por se 

alimentar dos seus próprios produtos, tal como faz um centro de tratamento de 

rejeitos sociais que despeja no ambiente social, a cada novo ciclo, substâncias cada 

vez mais nocivas, e isso não pode ser tido como normal, apesar de sua regularidade 

(não) funcional do cárcere. Por fim, demonstrar-se-á a evidência de que as prisões 

brasileiras, tal com elas são praticadas, não estão inscritas em nenhum texto legal, 

ou seja, são todas ilegais. Promove-se, assim, nesses ambientes, um Estado fora do 

Direito, ou campos exceção dentro do Estado onde a lei é, regularmente suspensa. 

E, nesta perspectiva, promovem-se constantes articulações para se isentar toda a 

ordem e atacar aquilo que é, evidentemente, o sintoma (que precisa ser contido). É 

que as manifestações de presos e grupos ligados a esses setores incitam um estado 

de insegurança e medo. Para que o Estado retome a ordem, a depender do 

tamanho da ―desordem‖ (políticas de visibilidade da Violência Subjetiva por meio 

daquilo que se tratou de Poder Simbólico), suspende-se a lei (ainda que 

excepcionalmente) transformando toda a Violência praticada pelo Estado em virtude 

para impor pela força o estado de ordem. Trata-se, na verdade, de uma situação 

bastante paradoxal, semelhante àquilo Giorgio Agamben descreveu quando fez 

referência ao Estado de Exceção: ―(...) apresenta-se como a forma legal daquilo que 

não pode ter forma legal‖.  Daí vem a razoável legitimidade social dos mais diversos 

abusos e violações de direitos em desfavor daqueles que se encontram no cárcere. 



49 
 

O controle penal tem na prisão a sua manifestação mais brutal. O problema é que a 

intervenção operada por todos os seus segmentos até desembocar no carcerário é 

realizada sobre os reflexos da Violência Sistêmica lá mesmo praticada, e não sobre 

suas causas.  

O presente Relatório de Pesquisa se encerrará com as Considerações 

Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados.  

Quanto à Metodologia27 empregada, registra-se que na Fase de 

Investigação utilizar-se-á o Método Indutivo28, na Fase de Tratamento de Dados o 

Método Cartesiano, e o Relatório dos Resultados, expresso na presente Tese, é 

composto na base lógica Indutiva29. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas do 

Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica30. 

É conveniente ressaltar, por fim, que, seguindo as diretrizes 

metodológicas do Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica - 

CPCJ/UNIVALI, no presente trabalho, as Categorias fundamentais são grafadas, 

sempre, com a letra inicial maiúscula e seus Conceitos Operacionais apresentados 

em nota de rodapé, após o mapeamento das Categorias Primárias31, além da 

indicação das principais abreviaturas utilizadas, daí optar-se por não elaborar o rol 

de categorias e o rol de abreviaturas. 

 

                                            
27

  ―(...) postura lógica adotada bem como os procedimentos que devem ser sistematicamente 
cumpridos no trabalho investigatório e que (...) requer compatibilidade quer com o Objeto quanto 
com o Objetivo‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis 
para o pesquisador do Direito. 2003, p. 69. 

28
  Forma de ―(...) pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter 
uma percepção ou conclusão geral (...)‖. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: 
ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 2003, p. 87. 

29
  Sobre os Métodos e Técnicas nas diversas Fases da Pesquisa Científica, vide PASOLD, Cesar 
Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica: ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 
2003, p. 86-106. 

30
  Quanto às Técnicas mencionadas, vide: PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica.  
2003. Cit. - especialmente p. 61 a 71, 31 a 41, 45 a 58, e 99 125, nesta ordem. 

31
 Além disso, foram explicitadas em nota de rodapé em sua primeira ocorrência no desenvolver da 
exposição, a fim de facilitar a compreensão daquilo que se propõe. 



CAPÍTULO 1 

A VIOLÊNCIA COMO ATRIBUIÇÃO DE SENTIDO32 

 

As palavras têm significado33, algumas delas, no entanto, guardam 

sensações.34 A palavra Violência é, certamente, uma dessas. Ela sugere algo ruim, 

qualquer coisa negativa, algo perturbador. Isso porque quando se fala de Violência, 

o mais imediato é pensar na criminalidade de rua, na criminalidade aparente (furto, 

roubos, crimes sexuais e crimes contra a vida são clássicos exemplos). O discurso 

da Violência é situado no ilegítimo. 35  

Num traço etimológico, trata a palavra ―violência‖ da soma das 

                                            
32

  Adota-se, para a categoria ―Sentido‖, a definição ofertada por Aristóteles e que permaneceu na 
tradição filosófica: faculdade de sentir, de sofrer alterações por obra de objetos exteriores ou 
interiores. Nesta acepção, o Sentido compreende tanto a capacidade de receber sensações 
quanto a consciência que se tem das sensações e, em geral, das próprias ações: capacidade que 
na filosofia moderna é chamada mais frequentemente de Sentido Interno ou Reflexão (Conforme: 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bossi. 5. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007, p. 873-874). Neste caso, a categoria será apresentada com a letra inicial em 
maiúsculo. De outra parte, a palavra ―sentido‖ designa ―sensação‖ ou ―conjunto de sensações‖, tal 
como se quer dizer: ―os sentidos levam a acreditar que (...)‖.  

33
 A pesquisa que aqui se inicia nega a perspectiva essencialista de categorização de base 

aristotélica. Este conceito filosófico de significado ―é comum em toda representação primitiva do 
modo como a linguagem funciona. Mas pode-se dizer também que se trata de uma representação 
de uma linguagem mais primitiva do que a nossa‖ linguagem é hoje. (WITTGENSTEIN, Ludwig. 
Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: Editora Nova Cultural, 
1999, p. 16). Esta compreensão adotada na presente tese constitui o fundamento da teoria do uso 
do significado que Wittgenstein desenvolveu a partir da crítica da concepção da semântica da 
verdade (que ele próprio, em estudos anteriores, partilhava). Wittgenstein descobre o caráter de 
ação dos enunciados linguísticos e, na sua perspectiva, a função de representação da linguagem 
perde, no meio da panóplia de modos de utilização, a sua posição privilegiada. O médium da 
linguagem não serve, num primeiro momento, para a descrição ou constatação de fatos; serve 
igualmente para emitir ordens e resolver enigmas, para contar anedotas, agradecer, ofender, 
cumprimentar e rezar (Conforme: HABERMAS, Jürgen. Teoria da Racionalidade e Teoria da 
Linguagem. Obras escolhidas de Jürgen Habermas, Vol. II. Tradução de Lumir Nahodil. 
Lisboa/Portugal: Edições 70, 2010, p. 68-69). Neste trabalho, então, as categorias são pensadas a 
partir dos jogos de linguagem que os sujeitos exercem ao momento em que se relacionam com 
qualquer categoria criada. Portanto, o significado de determinada palavra vai depender do seu uso 
num determinado contexto, e não mais será compreendido como algo fixo e determinado. Não se 
cuida do significado como coisa do outro lado da palavra. O significado é dado pelas regras que se 
pode utilizar para inserir a palavra no contexto e possibilitar, assim, a relação da pessoa com 
determinado objeto (Ver: WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José 
Carlos Bruni. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999).  

34
 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução de Plínio 

Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 7. 
35

 Na terceira parte da pesquisa, trabalhar-se-á com a violência legítima, ou seja, aquela que é 
provocada pelo próprio Estado através do funcionamento de suas instituições. A base teórica será 
fundamentada, especialmente, em Max Weber. 
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expressões derivadas do latim vis (que denota força) e encia (que implica qualidade; 

estado ou ação)36, de forma que pode ser compreendida, neste campo, como o 

efeito de uma força empregada contra alguma coisa ou alguém.  Na leitura de Nicola 

Abbagnano37, entende-se como a ―ação contrária à ordem ou à disposição da 

natureza, (...) contrária à ordem moral, jurídica ou política‖. Neste sentido, fala-se em 

"cometer" ou "sofrer violência".  

Poder-se-ia dizer que essa restrição compreensiva da categoria Violência 

ao ilegítimo descreve um sistema de comunicação. Porém, nem tudo que se chama 

de linguagem pode caracterizar esse sistema. E isto poder ser verificado em alguns 

casos onde se é possível levantar a questão: pensar a Violência dessa forma é útil 

ou inútil? A resposta: é útil, mas o é, somente para este domínio estritamente 

circunscrito, e não para a abrangência que se pretende expor no trabalho que aqui 

se desenvolve. 38 

Então, esses aspectos conceituais que atuam em torno da categoria 

―Violência‖ oferecem perspectivas de elucidação desse fenômeno a partir da 

determinação de sua designação, como se encartasse uma espécie de etiqueta a 

esta categoria. 39 Mas os significados e sensações que as palavras carregam não 

são independentes. E, para tanto, basta pensar nas diversos pontos de vista 

segundo os quais se podem classificar a Violência em diversas manifestações 

extremamente diferenciadas e que, algumas delas, sem qualquer relação aparente.  

Por este motivo, para uma grande classe de casos-mesmo que não para 

todos-de utilização da palavra "significado", Wittgenstein40 explica o termo do 

                                            
36

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Eletrônico - Século XXI. CD-ROM. 
Novembro. Rio de Janeiro: Lexikon Informática e Editora Nova Fronteira, 1999. 

37
 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bossi. 5. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2007, p. 1002. 
38

 Com fundamento em: WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José 
Carlos Bruni. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999, p. 16. 

39
 Mas a palavra "designar" é empregada de modo mais direto talvez lá onde o signo repousa sobre o 

objeto que designa. (...) É assim, e de uma maneira mais ou menos semelhante, que um nome 
designa uma coisa, e que se dá um nome a uma coisa. Será sempre útil, quando filosofamos, 
dizermos a nós mesmos: dar nome a algo é semelhante a afixar uma etiqueta em uma coisa 
(WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São 
Paulo: Editora Nova Cultural, 1999, p. 21-22) 

40
 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: 

Editora Nova Cultural, 1999, p. 38. 
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seguinte modo: ―O significado de uma palavra é seu uso na linguagem. E o 

significado de um nome se explica, muitas vezes, ao se apontar para o seu 

portador‖. Aprender a dominar determinada linguagem ou aprender o Sentido que se 

deve atribuir a determinadas expressões de uma língua pressupõe a adaptação a 

uma forma de vida. Esta regulamentada preliminarmente a utilização de palavras e 

proposições numa rede de fins e de ações possíveis. 41  

Principia-se a pesquisa demonstrando que quem detém determinada 

posição de poder (normalmente econômico e político) é quem está em posição de 

dizer o que é Violência. Neste passo, pode-se dizer que a Violência é uma 

interpretação, é uma certa atribuição de Sentido. A Violência Subjetiva42, ao seu 

turno, é somente a proposta mais visível (uma pequena fração) de todas as demais 

possíveis interpretações que se pode dispensar a este fenômeno.  

A compreensão da Violência reduzida a este campo é uma forma de 

interpretação que deriva dos jogos de linguagem, sempre fomentada por Aparelhos 

Ideológicos do Estado43 pela via do Poder Simbólico44. 

                                            
41

 HABERMAS, Jürgen. Teoria da Racionalidade e Teoria da Linguagem. Obras escolhidas de 
Jürgen Habermas, Vol. II. Tradução de  Lumir Nahodil. Lisboa/Portugal: Edições 70, 2010, p. 69-
70. 

42
 (...) é aquela ―diretamente visível, exercida por um agente claramente identificável‖. Está 

relacionada diretamente a ―oposição a uma ordem legitimamente estabelecida‖; é absorvida pelo 
sujeito no cotidiano; de fácil apreensão numa determinada e vigente convencionalidade; é aquela 
―percebida como uma perturbação do estado de coisas ‗normal‖. Conforme: ŽIŽEK, Slavoj. 
Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: Boitempo, 2014, 
p. 17-18.   

43
 Conforme Louis Althusser, os Aparelhos Ideológicos do Estado podem se configurar nas seguintes 

formas: AIE religioso (o sistema das diferentes Igrejas); AIE escolar (o sistema das diferentes 
escolas públicas e privadas); AIE familiar; AIE jurídico; AIE político (o sistema político, os 
diferentes partidos); AIE sindical; AIE de informação (a imprensa em geral) e AIE cultural (Letras, 
Belas Artes, Esportes, etc.) Ver: ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: nota 
sobre os aparelhos ideológicos de Estado (AIE). Tradução de Walter André Evangelista e Maria 
Laura Viveiros de Castro. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985. 

44
 Tem-se por ―Poder Simbólico‖ (...) o poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e 

fazer crer, de confirmar ou transformar a visão de mundo, e deste modo a ação sobre o mundo, 
portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela 
força (física ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 
reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. Conforme: BOURDIEU, Pierre. O Poder 
Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. Colecção Memória e Sociedade. Lisboa/Portugal: Difel, 
1989, p. 64. Levando-se em conta esse conceito de Bourdieu, Teun A. van Dijk afirma que o modo 
de produção do discurso é controlado por "elites simbólicas" (jornalistas, escritores, artistas, 
diretores, acadêmicos e outros grupos) que dão sustentação ao aparato ideológico que permite o 
exercício e a manutenção do poder nas sociedades (Ver: DIJK, Teun A. van. Discurso e poder. 
Hoffnagel, J. & Falcone, K. (Orgs.). São Paulo: Contexto, 2008). 
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1.1  A VIOLÊNCIA NO CAMPO45 DA SUBJETIVIDADE 

Várias são as perspectivas para se discutir um Fenômeno46. Por isso, faz-

se necessário deplorar as manifestações de ordem semântica e que, a partir das 

quais, pouco se explica. Isso porque, o fenômeno das Violências ocupa uma posição 

interpretativa interna a um contexto discursivamente construído.  

                                            
45

 Campo é o espaço simbólico onde se determinam, validam e legitimam as representações sociais. 
Com a Teoria dos Campos, Pierre Bourdieu procura explicar que a realidade é orientada por 
convenções sociais e que as pessoas sofrem influência da estrutura interna dessas relações. 
Assim, para entender como as pessoas se comportam, faz-se importante compreender qual o tipo 
de relações de poder dessas partes, especialmente aqueles advindos da linguagem (Estrutura 
Simbólica de Poder). Ver: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 
Colecção Memória e Sociedade. Lisboa/Portugal: Difel, 1989). Com Bernard Lahire, anotam-se os 
elementos fundamentais para a definição do ―campo‖ proposta por Bourdieu: a) ―Um campo é um 
microcosmo incluído no macrocosmo constituído pelo espaço social (nacional) global‖; b) ―Cada 
campo possui regras do jogo e desafios específicos irredutíveis às regras do jogo ou aos desafios 
dos outros campos (o que faz ‗correr‘ um matemático – e a maneira como ‗corre‘ – nada tem a ver 
com o que faz ‗correr‘ – e a maneira como ‗corre‘ – um industrial ou um grande costureiro)‖; c) ―Um 
campo é um ‗sistema‘ ou um ‗espaço‘ estruturado de posições‖; d) ―Esse espaço é um espaço de 
lutas entre os diferentes agentes que ocupam as diversas posições‖; e) ―As lutas dão-se em torno 
da apropriação de um capital específico do campo (o monopólio do capital específico legítimo) 
e/ou da redefinição daquele capital‖; f) ―O capital é desigualmente distribuído dentro do campo e 
existem, portanto, dominantes e dominados‖; g) ―A distribuição desigual do capital determina a 
estrutura do campo, que é, portanto, definida pelo estado de uma relação de força histórica entre 
as forças (agentes, instituições) em presença no campo‖; h) ―As estratégias dos agentes 
entendem-se se as relacionarmos com suas posições no campo‖; i) ―Entre as estratégias 
invariantes, pode-se ressaltar a oposição entre as estratégias de conservação e as estratégias de 
subversão (o estado da relação de força existente). As primeiras são mais frequentemente as dos 
dominantes e as segundas, as dos dominados (e, entre estes, mais particularmente, dos ‗últimos a 
chegar‘). Essa oposição pode tomar a forma de um conflito entre ‗antigos‘ e ‗modernos‘, 
‗ortodoxos‘ e ‗heterodoxos‘ (...)‖; j) - ―Em luta uns contra os outros, os agentes de um campo têm 
pelo menos interesse em que o campo exista e, portanto, mantêm uma ‗cumplicidade objetiva‘ 
para além das lutas que os opõem‖; k) ―Logo, os interesses sociais são sempre específicos de 
cada campo e não se reduzem ao interesse de tipo econômico‖; l) ―A cada campo corresponde um 
habitus (sistema de disposições incorporadas) próprio do campo (por exemplo o habitus da 
filologia ou o habitus do pugilismo). Apenas quem tiver incorporado o habitus próprio do campo 
tem condição de jogar o jogo e de acreditar na importância desse jogo‖; m) ―Cada agente do 
campo é caracterizado por sua trajetória social, seu habitus e sua posição no campo‖; n) ―Um 
campo possui uma autonomia relativa: as lutas que nele ocorrem têm uma lógica interna, mas o 
seu resultado nas lutas (econômicas, sociais, políticas...) externas ao campo pesa fortemente 
sobre a questão das relações de força internas‖. (Conforme LAHIRE, Bernard. Reprodução ou 
prolongamento críticos?  Educação e Sociedade. Campinas/SP: CEDES, abril de 2002, ano 
XXIII, nº 78, p. 47-48). Para a presente tese, a importância da categoria é revelada na avaliação 
da Violência promovida e disseminada no/pelo/em razão do Sistema Prisional vez que as lutas 
promovidas dentro desse campo percorre para além de suas fronteiras, muito embora, conforme 
registrou Foucault, as ―instituições de sequestro‖ (prisões, manicômios, asilos, hospitais, escolas, 
etc.) tenham gerado uma epistemologia própria e cada instituição gera seu próprio saber ao 
amparo de seu micropoder. 

46
 Para a categoria ―fenômeno‖, considera-se aqui a acepção kantiana do termo, que constitui o 

mundo construído a partir das experiências do sujeito, ao contrário do mundo que se passa alheio 
a essas experimentações: ―é o objeto indeterminado de uma intuição empírica‖.  KANT, Immanuel. 
Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 5. 
ed. Lisboa/Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 71. 
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Quase que sempre, o sujeito leva em conta os aspectos subjetivos da 

Violência, ao tempo em que ―são rechaçadas a ‗violência cega‘ e ‗as origens das 

violências de onde quer que elas venham‖ 47. Assim, a Violência que se ―torna 

presente‖ é apenas aquela que fora objeto dessa construção discursiva. Aliás, a 

categoria representação tem origem na forma latina repraesentare, que significa 

exatamente ―tornar presente‖. 

Adão Longo48 lembra que essa representação49 pode ser entendida como 

a presença do objeto na individualização do sujeito, ou seja, como a realidade esta 

presente em cada pessoa, consideradas as diferenças de percepção e sentimento 

de cada indivíduo. E é por meio dessa representação que o homem translada as 

coisas do mundo para o seu mundo interior. Investigar o sentido em que 

determinado fenômeno é incorporado, pensado e reproduzido pelos sujeitos é tarefa 

bastante complexa. Isso porque, conforme registra Howard Saul Becker50, as 

representações da realidade social são, necessariamente, parciais e sempre 

menores do que aquilo que se poderia vivenciar e encontrar disponível no ambiente 

real. 

Todos os indivíduos que integram o corpo social funcionam, ora como 

produtores, ora como usuários de representações sociais. Dentro das mais diversas 

perspectivas de compreensão, qualquer fenômeno pode culminar na construção das 

mais diversas representações, especialmente, em razão da presença da linguagem 

simbólica que transita nessas relações. 51 

                                            
47

 DADOUN, Roger. A violência: ensaio acerca do homo violens. Tradução de P. Ferreira e C. 
Carvalho. Rio de Janeiro: Editora Difel, 1998, p. 8. 

48
  LONGO, Adão. O Direito de Ser Humano. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 21-22. 
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 Denise Jodelet conceitua ―representação‖ como ―modalidade de conhecimento socialmente 

elaborada e partilhada, com um objectivo prático e contribuindo para a construção de uma 
realidade comum a um conjunto social‖. Ver: JODELET, Denise. Les representations sociales: un 
domaine en expansion. In: JODELET, Denise. (Ed.). Les Representations Sociales, 
Paris/France: PUF, 1989, p. 36. 
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 BECKER, Howard Saul. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 

1997, p. 140. 
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 Tal como observado da leitura de Malleus Maleficarum, na forma mais bestial que hoje isso possa 
ser compreendido, levar milhares de mulheres à combustão nas fogueiras da Inquisição não 
representava atos de violência há cinco séculos em quase toda a Europa. Isso porque haviam 
discursos fundamentados numa causa sagrada e que tratavam de lapidar a legitimação daquele 
massacre. Ver: KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. O Martelo das Feiticeiras. Tradução de 
Paulo Fróes. 21 ed. Rio de Janeiro: Editora Rosa dos Ventos, 2010. Esta obra foi um best-seller 
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Há, portanto, manifestações de Violência justificadas no plano jurídico, 

político, filosófico, social, racial, religioso, etc., onde interesses dos mais diversos 

ditam o Sentido daquilo que deve ser assim compreendidos, ou então, daquilo que 

deve ser dissociado com tal e, por vezes, orgulhosamente reivindicado. Várias 

dessas manifestações, então, avaliadas no âmbito de um discurso objetivamente 

difundido, anulam a leitura de ―atos de violência‖ que a partir dele poderia ser 

compreendido. A forma mais elementar de sua compreensão está situada na 

linguagem, pois a experiência interior dificilmente consegue se livrar dos traços dos 

Sentidos exteriores para, enfim, adquirir a forma de um pensamento puro, como um 

signo sem Sentido: pensa-se com palavras, com a linguagem. 52 

E é por meio da linguagem que essas contradições de interpretação do 

fenômeno (Violência) são expressadas através do discurso. Não são, assim, apenas 

as ações que merecem ser situadas no tempo e no espaço, mas também os 

conceitos. Por isso, o trabalho que aqui se propõe não investiga a Violência no 

Sentido de ―oposição a uma ordem‖ 53, ou seja, no âmbito de sua acepção em 

sentido estrito54, pois tomar este caminho contribuiria para o discurso construído e 

                                                                                                                                        
durante 200 anos, tempo no qual foi o livro mais publicado depois da Bíblia, conforme nos relata 
Eugênio Raúl Zaffaroni (Ver: ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio 
Samarão. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 35). 

52
  A linguagem como externalização do Espírito a partir de Hegel é explorada por Slavoj Žižek, na 

passagem ―A identidade especulativa entre substância e sujeito‖ na obra: ŽIŽEK, Slavoj. O Sujeito 
Incômodo: o centro ausente da ontologia política. Tradução de Maria Luigi Barichello. São Paulo: 
Boitempo, 2016, p. 107-111. 

53
Adotar um conceito de ―ordem‖ para a pesquisa é tarefa complexa. Isso porque, conforme se verá, a 

ordem não é de per si positiva, assim como o caos não é de per si negativo. Há uma mútua 
dependência entre ambos. Nicola Abbagnano faz referência à noção geral de ordem proposta pelo 
matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz. Conforme ele, o que passa por extraordinário é 
extraordinário somente em relação a alguma ordem particular, estabelecida entre sujeitos porque, 
quanto à ordem universal, tudo é perfeitamente harmônico. Tanto isso é verdade que no mundo 
não só nada acontece que esteja absolutamente fora de regra, como também não se saberia 
sequer imaginar algo semelhante. Desse modo, a ordem consiste simplesmente na possibilidade 
de expressar com uma regra, ou seja, de maneira geral e constante, uma relação qualquer entre 
dois ou mais objetos quaisquer. A noção de ordem, neste sentido, não se distingue da noção de 
relação constante (In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bossi. 
5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 730-731). Para categoria ―ordem social‖, adota-se a 
compreensão trazida pelo sociólogo norte-americano Joel Charon, que assinala: ―(...) significa que 
as ações entre os indivíduos são previsíveis, ordenadas, padronizadas, baseadas em regras. 
Cada ator é, em certa medida, governado pela sociedade. Existindo a ordem, os atores não agem 
de modo como desejam. A ação é governada por expectativas mútuas e um contrato governa o 
relacionamento‖ (In: CHARON, Joel. Sociologia. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo, 
1999, p. 148). 

54
 Em uma concepção estrita, Suzanne Labin conceitua violência como ―uma acção diretamente 

dirigida contra a integridade física das pessoas ou dos organismos visados e tendo como 
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difundido somente a partir do âmbito subjetivo, ao tempo em que se desprezariam os 

comportamentos que esse mesmo discurso se preocupa em ocultar, esvaziando-se 

em sua substância. 

É que o discurso de combate a ―todas as formas de Violência‖ – a 

Violência precisa ser contida - (notadamente, aquela Violência orientada em seu 

sentido estrito, tais como aquelas relacionadas ao ilegítimo, ao ilegal, na maior parte 

das vezes, comportamentos que encontram tipicidade penal) se mostra hoje uma 

das maiores preocupações dos governos e da sociedade (discurso oficial largamente 

difundido). O ambiente civilizatório sadio é idealizado a partir de um núcleo fundante: 

a superação da violência. Trata-se de objetivo amplamente cultivado no discurso 

político dentre as grandes expectativas sociais da era pós-moderna.  

Existe, porém, uma profunda tensão entre o proclamado (superação da 

violência) e aquilo que o enunciado encobre, camuflando-se todas as demais 

abordagens possíveis acerca do fenômeno. Primeiro, porque a ideia de 

aniquilamento a violência (ainda que analisado sob um prisma estritamente 

subjetivo) é fantasiosa, pois, as violências são elementos estruturais intrínsecos ao 

fato social, e não pequena fração anacrônica de uma ordem bárbara em via de 

extinção.55 Em segundo lugar, porque esse ardiloso discurso imuniza a Violência 

                                                                                                                                        
resultado, ou trazer sofrimentos corporais aos homens, mesmo mata-los; ou então danificar 
instalações ou serviços‖. In: LABIN, Suzanne. A violência política. Tradução de Francine Léger 
Lima Fernandes. Porto/Portugal: Lello & Irmão – Editores, 1981, p. 12; nesta mesma perspectiva, 
Marilena Chauí lembra que ―as várias culturas e sociedades não definiram e nem definem a 
violência da mesma maneira, mas, ao contrário, dão-lhe conteúdos diferentes, segundo os tempos 
e os lugares. No entanto, malgrado as diferenças, certos aspectos da violência são percebidos da 
mesma maneira, nas várias culturas e sociedades, formando o fundo comum contra o qual os 
valores éticos são erguidos. Fundamentalmente, a violência é percebida como exercício da força 
física e da coação psíquica para obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária a si, contrária aos 
seus interesses e desejos, contrária ao seu corpo e à sua consciência, causando-lhe danos 
profundos e irreparáveis, como a morte, a loucura, a auto-agressão ou a agressão aos outros. 
Quando uma cultura e uma sociedade definem o que entendem por mal, crime e vício, 
circunscrevem aquilo que julgam violência contra um indivíduo ou contra o grupo. 
Simultaneamente, erguem os valores positivos – o bem e a virtude – como barreiras éticas contra 
a violência.‖ Finalmente, a autora restringe a acepção de violência ao sentido estrito do termo: ―a 
violência é entendida como o uso da força física e do constrangimento psíquico para obrigar 
alguém a agir de modo contrário à sua natureza e ao seu ser. A violência é a violação da 
integridade física e psíquica, da dignidade humana de alguém. Eis por que o assassinato, a 
tortura, a injustiça, a mentira, o estupro, a calúnia, a má-fé, o roubo são considerados violência, 
imoralidade e crime.‖ In: CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000, p. 
432-433. 
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 GAUER, Ruth Maria Chittó. Alguns aspectos da fenomenologia da violência. In: GAUER, Gabriel 
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Sistêmica para não ser diagnosticada como instrumento reprodutor da Violência que 

se anuncia pretender combater. Por último, inocenta todas as instituições alinhadas 

as estruturas de poder institucional: para o discurso, o que importa não é o que são, 

mas o que representam. 

Para maturar essa abordagem, cabe aqui o questionamento formulado 

por Slavoj Žižek: ―Não haveria algo de suspeito, até mesmo sintomático, neste foco 

sobre a violência subjetiva, a violência dos agentes sociais, indivíduos maléficos, 

aparelhos repressivos disciplinados, das multidões fanáticas?‖ 56 A indagação 

proposta pelo autor não é meramente especulativa. Trata-se de um problema de 

onde se procurará extrair uma hipótese real e que funcionará como espinha dorsal 

da pesquisa que, a partir deste momento, se passa a desenvolver.  

E a Violência Subjetiva fascina, e assim, sua difusão culmina por se tornar 

um grande instrumento de dominação (pelo medo e outras condições a que se 

colocam os sujeitos). Dessa maneira, ―a violência primária alcança o seu objetivo, 

que é o de converter a realização do desejo de quem a exerce no objeto demandado 

por aquele que a sofre‖ 57. 

Na obra ―Crítica da Razão Pura‖, Immanuel Kant58 (1724-1804) promove 

profunda reflexão acerca do problema da relação sujeito-objeto na produção do 

conhecimento. Logo no início da obra, ao tratar da ―Estética Transcendental‖ 59, Kant 

aborda a intuição como aquilo que o homem pode perceber: ―Sejam quais forem o 

modo e os meios pelos quais um conhecimento se possa referir a objetos, é pela 

                                                                                                                                        
José Chittó; GAUER, Ruth Maria Chittó (Orgs.). A fenomenologia da violência. Curitiba: Juruá, 
2008, p. 13. Passagem semelhante pode ser extraída de: CARVALHO, Salo. Antimanual de 
Criminologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 200: ―(...) o crime, o desvio e a 
violência, em sentido amplo, não são restos bárbaros da ordem primeva em vias de extinção ou de 
supressão pelo processo civilizatório, mas constantes do agir demasiado humano, presentes em 
sua primeira natureza e mantidas na cultura‖. 
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 ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: 

Boitempo, 2014, p. 24. 
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 AULAGNIER, Piera. A violência da Interpretação. Tradução de Maria Clara Pelegrino. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 38. 
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 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre 

Fradique Morujão. 5. ed. Lisboa/Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, § 1º, p. 87 
59

 Cumpre anotar que a palavra estética utilizada aqui por Kant não comporta qualquer relação com a 
adjetivação vinculada ao belo. Trata-se, na verdade, de expressão de origem grega (aisthesis) no 
sentido de compreender as percepções sensíveis. Estética, assim, estaria relacionada a Teoria da 
Percepção.  
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intuição que se relaciona imediatamente com estes e ela é o fim para o qual tende, 

como meio, todo o pensamento‖. Assim, na base de todo o conhecimento humano 

estariam a experiência e as percepções dos sentidos. 

E, ao tratar dessas questões, Kant formula citações importantes de sua 

crítica transcendental da razão: o conhecimento dos fenômenos é o verdadeiro 

conhecimento (§ 11); a intuição não é um conhecimento confuso (§ 7), mas uma 

fonte peculiar de conhecimento; as representações do espaço e do tempo não são 

derivadas dos sentidos.60 Estes são pré-condições e formam as intuições puras, mas 

para coordenar todo o material subjetivo, sensível (§§ 13-15). 

O filósofo designa ―estética transcendental‖ uma ciência de todos os 

princípios da sensibilidade a priori. Na estética transcendental, isola-se 

primeiramente a sensibilidade e abstrai-se de tudo o que o entendimento pensa com 

os seus conceitos para que reste apenas a intuição empírica, de maneira que as 

implicações dos objetos que agem sobre os sentidos do homem causam-lhe 

determinadas ideias e representações.  Depois disso, afasta-se ainda desta intuição 

tudo o que pertence à sensação para restar somente a intuição pura e simples, 

forma dos fenômenos, que é a única que a sensibilidade a priori poderia fornecer (a 

consciência). Dessa sistemática, resultam as representações que o homem absorve 

das coisas (tais como essas coisas são dispostas para ele), diferentemente de como 

ela é realmente (―coisa em si‖), abstraída da consciência subjetiva. 

O que Kant faz aqui, então, é estudar o fenômeno. Para ele, o fenômeno 

constitui o mundo construído a partir das experiências do sujeito, ao contrário do 

mundo que se passa alheio a essas experimentações: ―é o objeto indeterminado de 

uma intuição empírica‖ 61. Diferentemente da realidade da coisa como ela é (―coisa 

em si‖), o fenômeno seria tudo aquilo que o homem pode perceber através dos 

sentidos (percepção), ou seja, como a ―realidade‖ é percebida por determinada 

pessoa (e organizada pelo seu intelecto). A ―coisa em si‖, conforme Kant, não pode 

ser conhecida. Por outro lado, é possível conhecer a coisa tal como ela se mostra, é 
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Conforme: HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Editorial Herder: Barcelona/ES, 1986, p. 34. 
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 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre 
Fradique Morujão. 5. ed. Lisboa/Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 71. 
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compreendida pelo sujeito. 

Essa questão limitada da sensibilidade humana é explicada por Luc Ferry, 

que dissecou as três críticas Kantianas: ―o simples fato de meu corpo ocupar certo 

espaço (e não a totalidade dele) e certo tempo (além do qual meu tíquete perde a 

validade) demonstra que não sou um ser infinito‖ 62. Assim, conforme a leitura de 

Kant proposta pelo autor,  

(...) o simples fato de nossa consciência já estar sempre limitada por 

um mundo externo a ela, por um mundo que ela não produziu, é o 

fato primeiro, aquele do qual se tem de partir para abordar todas as 

outras questões da filosofia, e isso pela simples e boa razão de que 

não existe nenhum outro ponto de vista real sobre o mundo. 63 

Primeiro Kant trabalha com aquilo que chama de intuição (percepção); 

num segundo momento, passa ao nível do entendimento; e por último, avança ao 

um nível da razão. Tem-se, aqui, a percepção do fenômeno no âmbito puramente 

subjetivo, que transita no imaginário do sujeito (aquilo que é simbolizável). Nesta 

perspectiva de miragem Kantiana de interpretação do fenômeno (neste caso, da 

Violência pensada como tal pelo sujeito), levar-se-ia em conta o significado que o 

fenômeno (violento) possa ser atribuído ao indivíduo que o observa apenas numa 

relação sujeito x objeto64 e a partir de sua capacidade cognitiva.  Tem-se assentada, 

nesta construção filosófica, aquilo que se denomina nesta pesquisa de Violência 

Subjetiva, sustentada na noção clássica de representação de processos mentais do 

portador da fala. 

Assim, é impossível obter uma toada compreensiva do caráter de uma 

função de determinada fala humana enquanto se vive nela apenas uma coleção de 
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 FERRY, Luc. Kant: uma leitura das três ―críticas‖. Tradução de Karina Jannini. Rio de Janeiro: Difel, 
2009, p. 24. 
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 FERRY, Luc. Kant: uma leitura das três ―críticas‖. Tradução de Karina Jannini. Rio de Janeiro: Difel, 

2009, p. 24. 
64

 Martin Heidegger identifica um problema nessa relação ―sujeito-objeto‖ na compreensão do 
fenômeno. Segundo o filósofo, esses dois polos (sujeito e objeto) são ―o resultado de um ponto de 
partida não esclarecido e inadequado‖. Por isso, ―não podem reconquistar e determinar a 
totalidade antes indeterminada por meio do fato de eles agora – de que maneira for – se acharem 
interligados‖. In: HEIDEGGER, Martin. Introdução à filosofia. Tradução de Marco Antônio 
Casanova. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 65. 
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―palavras‖ (formas simbólicas65), tal como se mostra na tradição neokantiana que 

trata os diferentes universos simbólicos.  De acordo com os estudos de Wilhelm von 

Humboldt66, a verdadeira diferença entre as línguas não é de sons ou sinais, mas de 

―perspectivas de mundo‖. Uma língua não é um simples agregado mecânico de 

termos. Assim, dividi-la em palavras ou termos equivale a desorganiza-la e 

desintegra-la. Por isso, a percepção das categorias num plano isolado é nocivo, se 

não destrutivo, para qualquer estudo dos fenômenos linguísticos. É que as palavras 

e regras que segundo as noções comuns que se tem e que formam uma língua 

existem apenas no ato de fala conexa. Nesta perspectiva, a linguagem é vista como 

uma energia, um processo contínuo, e não é uma coisa pronta, mas; é o esforço 

reiterado da mente humana no sentido de usar sons para expressar pensamentos, 

um esforço para identificar, compreender e reproduzir os símbolos criados pelo 

homem. 

Porém, a produção e reprodução desses símbolos, bem como as 

condições em que são eles identificados são bastante contestadas por Ludwig 

Wittgenstein67. É que, embora a categoria ―Violência‖ possa criar na consciência de 

qualquer pessoa uma determinada configuração, isso não indica para a finalidade 

dessa palavra. E é justamente esse o núcleo da tradição da filosofia da linguagem 

desenvolvida por este autor: apontar a finalidade da palavra, mas sempre a 

localizando num determinado contexto. Assim, a mesma categoria aplicada em 

contexto diverso pode, fatalmente, designar configuração bastante diferente. Dessa 

forma, dizer que Violência significa aquilo que é trazido no plano subjetivo do sujeito 

é dizer muito pouco, pois a finalidade dessa categoria, como qualquer outra, só será 
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 Durkheim se inscreve explicitamente na tradição Kantiana. Todavia, porque quer dar uma resposta 
empírica ao problema do conhecimento evitando a alternativa do apriorismo, lança os 
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validade a partir de um contexto específico de determinada proposição.  

Então, toda essa perturbação oriunda dos atos alinhados a leitura de 

Violência Subjetiva e a empatia do público em geral para com as vítimas dessa 

Violência funcionam inexoravelmente como um engodo que se impede de pensar. 68 

O esforço desenvolvido pelos mecanismos centrais de Poder (Simbólico) parece 

pretender desviar as atenções do verdadeiro lugar do problema. 

É claro que essa posição compreensiva não deve perder qualquer coisa 

em dimensões de importância e interesse no estudo das Violências. No entanto, ao 

invés de avançar em linha reta e na direção em que se adota desde sempre, em vez 

de preocupar-se unicamente com a Violência subjetivamente abrangida, procura-se 

neste estudo, traçar uma linha elíptica com dois pontos focais bastante diferentes. 

Tanto que, conforme se mostrará, é na combinação das várias formas e 

manifestações de Violência que é mais possível se aproximar dos ambientes onde 

se situam as suas causas. 

É que a noção de representação desenvolvida no plano filosófico em 

torno da filosofia da consciência limita o conhecimento a capacidade mental do 

sujeito observador e, como se verá, ―os sentidos são enganosos às vezes e não 

somos capazes de saber quando podemos confiar neles (...). Assim, as ideias que 

temos em nossa mente, ao invés de supostamente resultarem da sensação 

provocada por objetos do mundo, poderiam ter sido geradas em sua totalidade pela 

própria mente, como ocorre, por exemplo, quando sonhamos‖ 69. 

Importa, então, deixar de refletir o fenômeno monossemicamente para 

pensa-lo na polissemia instaurada pelos jogos de linguagem que se pode fazer uso 

em cada contexto e análise. Praticar ou sofrer qualquer manifestação de Violência 

significa compreender a Violência de certo modo, de certo ângulo, ou seja, 

prevalecer-se de determinada forma de linguagem (Wittgenstein). Neste sentido, a 

pergunta sobre o que é (são) a (s) Violência (s) não pode ser respondida de maneira 
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  ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: 
Boitempo, 2014, p. 19. 

69
 GONZALEZ, Maria Eunice Quilici; BROENS, Mariana; MORAES, João Antônio de. A virada 

informacional na filosofia. Alguma novidade no estudo da mente? Revista de Filosofia Aurora. 
Curitiba, V. 22, nº. 30, p. 137-151, jan/jun de 2010, p. 142. 
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puramente abstrata, pois o observador fatalmente se deparará com problemas 

estruturais gerais e que pertencem a um tipo específico de conhecimento.   Por isso 

é que o estudo do fenômeno depende de dados intrínsecos a quem o observa e de 

cada forma simbólica de como ele se apresenta. 

Neste passo, o que aqui mais interessa é compreender, neste primeiro 

momento, que a Violência Subjetiva é somente a proposta mais aparente de todas 

as demais possíveis interpretações que se pode dispensar à palavra Violência: a 

Violência Subjetiva, relacionada mais diretamente ao ilegítimo (ao comportamento 

situado fora do direito), estaria no centro da compreensão das condutas 

relacionadas à categorização da Violência; outros atos estariam mais à margem e 

seria menos recorrentes na compreensão daquilo que pode representar Violência; 

por fim, algumas significações (conforme o seu uso na linguagem) que transitam no 

campo do objetivo muito raramente seriam pensadas como se Violências fossem 70, 

mesmo porque, conforme bem ensina Wittgenstein, nem tudo é passível de 

representação71.  

                                            
70

 Promovendo um paralelo com os estudos de Eleanor Rosch e Barbara Lloyd, se pensarmos a 
categoria ―Violência‖ e tivermos um crime de roubo (Código Penal, art. 157) e o crime de casa de 
prostituição (Código Penal, art. 229), prontamente o primeiro delito será indicado como elemento 
mais protótipo dessa categoria. Isso porque, no interior de uma determinada categoria, há um 
exemplar prototípico e outros periféricos. Além disso, pode acontecer de esse exemplar mais 
periférico pertença prototipicamente à outra categoria, como por exemplo, ocorre com o crime de 
casa de prostituição, pois, apesar de estar tipicamente previsto na legislação penal, figura 
socialmente adequado e raramente alvo de repressão pelas instituições. Assim, da leitura que se 
faz, apesar do comportamento situar-se fora do direito, este segundo delito não representa 
qualquer espécie de Violência (Ver: ROSCH, Eleanor; Lloyd, Barbara. Cognition and 
categorization. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 1978, p. 27-48. Disponível em: 
<http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4610/9778_083247.pdf> Acesso em 16 
de agosto de 2016).  

71
 Mentir, por exemplo, é um jogo de linguagem que requer ser aprendido como outro jogo qualquer. 

Mas por que um cachorro não pode mentir simulando dores? Porque é muito honesto? Poder-se-
ia ensinar um cachorro a simular dores? Pode-se talvez ensinar-lhe a ganir de dor, em certas 
oportunidades, sem que esteja sentido dor. No entanto, para a simulação propriamente dita, 
faltaria ainda o contexto adequado. Que sentido tem dizer: "Não posso me representar o 
contrário", ou: "Como seria se fosse diferente?", por exemplo, quando alguém diz que minhas 
representações são privadas; ou que só eu mesmo posso saber se sinto uma dor; e coisas do 
gênero. "Não posso me representar o contrário" não significa aqui, naturalmente: meu poder de 
representação não é suficiente. Com estas palavras nos defendemos contra algo que nos faz crer 
pela sua forma que seja uma proposição empírica, mas que na realidade é uma proposição 
gramatical (WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. 
São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999, p. 125). "Quando digo 'sinto dor', estou, em todo caso, 
justificado diante de mim mesmo." - O que significa isto? Significa: Se outra pessoa pudesse saber 
o que chamo de 'dor', admitiria que emprego a palavra corretamente". Usar uma palavra sem 
justificação não significa usá-la indevidamente. Se digo de mim mesmo que sei o que a palavra 
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As violências permanecerão, tanto quanto as razões que as fazem existir. 

A questão que se verifica aqui é: como enxergá-las a partir do ―uso regular‖ da 

linguagem e que não expressam apropriadamente a lógica mais subjacente da 

Violência?72 Talvez o ideal seja, ao invés de rejeitá-las na forma de distorções 

violentas do uso normal da linguagem, enaltece-las para evidenciar a Violência que 

subjaz a esse uso normal. Tentar-se-á, na sequência, atingir a este ideal. 

1.2  A PARALAXE DA VIOLÊNCIA: A VIOLÊNCIA NUM SENTIDO MARGINAL73 

Na peça intitulada ―A ópera dos três vinténs‖, o dramaturgo alemão Eugen 

Bertholt Friedrich Brecht74 aborda sensivelmente a história de indivíduo condenado à 

morte por enforcamento que, pouco antes da execução, traz intertextual crítica à 

instituição bancária, principal instrumento símbolo de acúmulo de capital do sistema 

organizacional capitalista: ―(...) O que é uma gazua comparada a uma ação ao 

portador? O que é o assalto a um banco comparado à fundação de um banco? (...)‖. 

Essas indagações comparativas brechtinianas situadas na imersão 

                                                                                                                                        
"dor" significa somente a partir do meu próprio caso,-não devo dizer isto também dos outros? E 
como posso generalizar um caso de uma forma tão irresponsável? Ora, cada um vai me dizer de 
si mesmo que ele só sabe o que é dor a partir de si mesmo! -Suponhamos que cada um tivesse 
uma caixa na qual estivesse algo a que chamamos "besouro". Ninguém pode olhar dentro da 
caixa do outro; e cada um diz saber o que é um besouro apenas a partir da visão do seu besouro. 
-Entretanto, poderia ser que cada um tivesse uma coisa diferente em sua caixa. Sim, poder-se-ia 
imaginar que tal coisa se modificasse continuamente. - Mas, e se a palavra "besouro" dessas 
pessoas tivesse esse uso? - E não seria usada como designação de uma coisa. A coisa na caixa 
não pertence absolutamente ao jogo de linguagem; nem mesmo como algo: pois a caixa poderia 
também estar vazia.-Não, pode-se 'abreviar' por meio desta coisa na caixa; elimina-se, seja o que 
for. Isto que dizer: se construímos a gramática das expressões de sensação segundo o modelo de 
'objeto e designação', então o objeto fica fora de consideração como irrelevante. (Ver: 
WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: 
Editora Nova Cultural, 1999, p. 138-139). Então, a categoria ―dor‖, por exemplo, só pode ser 
compreendida através do seu uso nos mais diversos jogos de linguagem e não por meio da 
representação privada do sujeito naquilo que o autor denomina de ―processo interior‖. É claro que 
o mesmo pode ser aplicado à categoria ―Violência‖.  

72
 Questão inspirada da leitura de: ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de 

Miguel Serras Pereira. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 11, nota nº 6. 
73

 Parte deste 2º item do 1º Capítulo foi objeto da seguinte publicação do autor: CHAVES JUNIOR, 
Airto. Violência Legítima e Racionalidade Punitiva: a circularidade da Violência no (des)controle de 
comportamentos pela via penal. In: BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da; 
OLIVEIRA, Tiago Felipe de (Org.). Quotidianus: a criminalização nossa de cada dia. São Paulo: 
Intelecto, 2016, p. 103-138. 

74
 BRECHT, Bertolt. A ópera dos três vinténs. In: BRECHT, Bertolt. Teatro completo. Tradução de 

Wolfgang Bader e Marcos Roma Santa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 103. 
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literária procuram incluir no campo do reprovável, comportamentos que derivam do 

funcionamento regular do sistema financeiro. Por outro lado, buscam reduzir a 

negatividade de condutas que, num contexto singular, representariam menor 

dimensão de danosidade. Essas mesmas questões são trabalhadas pelo autor no 

poema ―Canção de Fundação do National Deposit Bank‖:  

Sim, fundar um banco, todos devem achar correto. 

Não podendo herdar fortuna, é preciso juntá-la de algum jeito. 

Para isso as ações são melhores do que faca ou revólver. 

Mas uma coisa é fatal.  

É preciso capital inicial e, não havendo dinheiro, onde obter, senão 

roubando-o? 

Ah, sobre isso não vamos discutir. Onde o obtiveram os outros 

bancos?  

De algum lugar ele veio. De alguém ele foi tirado. 75 

Dentre ―assaltar um banco‖ e ―fundar um banco‖, é possível verificar que o 

segundo comportamento é deslocado para um ambiente fora da visibilidade 

relacional àquilo que se compreende como ato de violência. E por que razão ao 

primeiro comportamento a solução é oposta? Trata-se daquilo que Gilles 

Deleuze76chama de pressuposto subjetivo ou implícito, aquilo que ―todo mundo 

sabe; ninguém pode negar‖, pois há a difusão de visibilidade da violência assim 

representada pelo primeiro ato, ou seja: ―assaltar um banco‖ tende a representar, no 

contexto social, determinado significado de violência. 

Exemplo disso pode ser extraído do filme ―Laranja Mecânica‖ 77, de 
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 BRECHT, Bertolt. Poemas. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 
72. 

76
DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Tradução de Luiz Orlandi e Roberto Machado. Rio de 

Janeiro: Graal, 2006 (versão digital), p. 129. 
77

 Título original: ―A Clockwork Orange‖. É um filme de 1971 escrito, produzido e dirigido por Stanley 
Kubrick, adaptado do romance de Anthony Burgess. de 1962. O filme é mergulhado numa 
sociedade futurista em que a violência atinge proporções de difícil controle. Um desses elementos 
propulsores da violência é o protagonista adolescente Alex, responsável pela prática das mais 
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Stanley Kubrick, onde se retrata de forma bastante peculiar essa interpretação que 

dá Sentido aos fundamentos visuais do espectador a essa (sua) percepção de 

Violência. O impacto traumático causado por diversos atos de atrocidade, 

expressões notáveis de Violência Subjetiva, executados pelo protagonista (Alex) 

pode ser contrapostos com as técnicas de ―melhoramento pessoal‖ a que é ele 

submetido. Mas não é isso o que mais aqui importa. A brutalidade dos atos de 

Violência protagonizada por Alex poderia funcionar como elementos que escondem 

uma Violência Sistêmica, consubstanciada no seu processo de socialização. O que 

deixa nu nessa Violência oculta é a postura tomada pelo diretor do longa:  contar a 

história a partir do seu protagonista, antes reprodutor da Violência Subjetiva; mais a 

todo o tempo, vítima da Violência Objetiva. Descreve-se a Violência advinda do 

protagonista, bem como também, a Violência suportada por ele, neste caso, 

financiada pelo Estado. A consequência mais radical disso tudo pode ser estampada 

do paradoxal problema produzido pela trama: a Violência Objetiva e oculta em 

normas de caráter moral que se mostram materialmente na própria coisa que dizem 

evitar.   

Acerca dessas duas fontes de Violência e numa avaliação sob o ponto de 

vista do Direito e da Psicanálise, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho78 anota que 

ambas são perniciosas e preocupantes, porque dilaceram o tecido social e deixam o 

espaço democrático combalido, como que ferido, à vezes de morte. A questão, 

portanto, mais delicada que se apresenta é – e sempre foi – como lidar com ela, 

pelas infindáveis implicações que reclama, além da imensa complexidade. 

A aguardada ―recuperação‖ de Alex depois de submetido à ―terapia 

estatal‖ evidencia que tipo de membro social se pretende produzir, quase que 

                                                                                                                                        
diversas atrocidades. Preso, é submetido a um tratamento que se encontra em nível experimental 
chamado ―Técnica Ludovico‖. A partir desse procedimento (de viés absolutamente invasivo e, 
também, violento), espera-se anular o impulso delinquente que Alex carregava consigo, já que 
sustentava ele uma predisposição à delinquência. Durante o ―tratamento‖, associam-se quaisquer 
atos de violência com extrema sensação de mal estar e dor provocadas no paciente (Alex), 
fazendo-se com que ele não tenha outra saída, senão incorrer em comportamentos dóceis, fato 
que o impossibilita de se defender de quaisquer agressões que futuramente vem a lhe atingir. Sob 
o pretexto de melhorá-lo, o tratamento estatal objetiva, então, tornar o protagonista fraco, de nula 
nocividade.  

78
 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Direito e Psicanálise: interlocuções a partir da literatura. 

Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 160-161.  
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sempre, por de trás do plano de visibilidade objetivo: um gênero de homem 

domesticado e que não promova qualquer tipo de reação (submissão = não 

violência).79 Ao acompanhar o protagonista (como se o espectador fosse ele), de 

forma obliqua, tem-se manifestada uma Violência que percorre trilhas bastante 

diversas da tipologia usualmente empregada ao termo. 

Para perceber isso, por primeiro, deve-se ignorar o impacto traumático 

gerado pela Violência aparente e subjetivamente perceptível. Deve-se procurar 

manter uma distância em relação às vítimas dessa Violência perturbadora da 

ordem.80 Para tanto, o melhor a fazer é se afastar dela em pensamento para depois, 

lentamente, a ela regressar. Isso porque ―quem se embrenha apenas nas questões 

do momento, quem nunca olha para além delas, é praticamente cego‖ 81. 

Lewis Carroll82 parecia já compactuar com essa compreensão. Em 1871, 

o romancista britânico publicou ―Alice do outro lado do espelho‖ 83, continuação do 

célebre ―Alice no país das maravilhas‖ 84. A obra, assim como a sua predecessora, 

reprocha posturas morais identificáveis ao público infantil na Inglaterra daquela 

época. 85 Em cada situação em que a personagem Alice se depara, Carroll abre um 

leque de inesgotáveis possibilidades interpretativas e que ultrapassam os limites da 

consciência individual, sobretudo, fundados em jogos de linguagem. Em dado 

momento, a personagem admite que, para olhar o jardim que está logo a sua frente, 

deve dele distanciar-se: ―Eu veria o jardim bem melhor, disse Alice para si mesma, 

„se eu pudesse chegar ao topo daquele morro, e cá está uma trilha que leva direto 

                                            
79

 O melhoramento da pessoa a partir de técnicas de adestramento social é bastante criticado por 
Friedrich Nietzsche. Ver: Crepúsculo dos Ídolos (ou como filosofar com o martelo). Tradução 
de Marco Antônio Casa Nova. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000, p. 51-53.  

80
 ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: 

Boitempo, 2014, p. 19. 
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 ELIAS, Norbert. Condição Humana: considerações sobre a evolução da humanidade, por ocasião 
do quadragésimo aniversário do fim de uma guerra. Tradução de Manuel Loureiro. Bertrand Brasil: 
Rio de Janeiro, 1991, p. 13. Do original: Humana conditio. Betrachtungenzur Entwicklung der 
Menschheitam 40. Jahrestageines Kriegsendes (8. Mai 1985), Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
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 Pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson. 
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 CARROLL, Lewis. Alice do outro lado do espelho. Biblioteca Juvenil, nº. 9: Lisboa/Portugal. 

84
 CARROLL, Lewis. Alice no país das maravilhas. Tradução de Márcia Feriotti Meira. São Paulo: 

Martin Claret, 2005. 
85

 Exemplo disso pode ser extraído de um trecho em que a Rainha Vermelha adverte Alice no 
seguinte sentido: ―Fale só quando falarem com você‖. Neste caso, porém, Alice compreende que, 
caso essa regra de comportamento fosse obedecida por todas as pessoas, fatalmente os diálogos 
desapareceriam.  
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para lá... pelo menos – não, não tão direto (...)‟” 86. 

Dentro desta perspectiva literária, para compreensão do fenômeno da 

Violência, talvez seja necessário subir até o topo do morro para, enfim, avalia-lo em 

toda a sua complexidade e dimensão. Mas isso traz a necessidade de se faz trilhar 

um caminho que, tal como o de Alice, compreende alguns desvios e variáveis. Neste 

passo, um questionamento formulado por Theophilos Rifiotis87 parece colaborar com 

esta empreitada: ao lugar de um julgamento antecipado, deve-se perguntar o que as 

pessoas envolvidas estão tentando fazer, quando estão fazendo aquilo que se 

entende por "violência"? 

Retornando-se a Brecht, seria possível dizer que aquele que ―assalta um 

banco‖ está tentando acumular capital à custa de prejuízo alheio. Mas, e aquele que 

―funda um banco‖ não teria exatamente o mesmo objetivo? Ou seja, ambos não 

estão tentando fazer precisamente a mesma coisa? 

Esses questionamentos interessam porque a abrangência social daquilo 

que representa atos de Violência semelha ser atribuída em um ambiente de 

manipulação daquilo que deve, por razões muito bem disfarçadas, ser verificado 

como tal. Ao tempo em que se desenvolvem políticas de visibilidade de uma 

Violência Subjetiva88 e aparente, camuflam-se situações compreendidas dentro 

daquilo que se pode chamar de Violência Sistêmica. E a interpretação limitada do 

fenômeno não é outra coisa senão um modo violento de percebê-lo.  

Slavoj Žižek89 explica que equiparar a um mesmo nível dois fenômenos 

incompatíveis (roubar um banco e fundar um banco, por exemplo) é estritamente 

análoga ao que Kant chamava de ―ilusão transcendental‖, a ilusão de poder usar a 

mesma linguagem para fenômenos mutuamente intraduzíveis. Conforme o autor, 
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 GARDEMER. Martin. Alice. Edição Comentada. Aventuras de Alice no país das maravilhas & 
através do espelho. Tradução de Maria Luiza Borges. Rio de Janeiro, Zahar, 2002, p. 149. 
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RIFIOTIS, Theophilos. Alice do outro lado do espelho: revisitando matrizes das violências e dos 

conflitos sociais. Revista de Ciências Sociais. (UFC) V. 37, n. 2, 2006, p. 28-29. 
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 É aquela ―diretamente visível, exercida por um agente claramente identificável‖. In: ŽIŽEK, Slavoj. 
Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: Boitempo, 2014, 
p. 17. 

89
 ŽIŽEK, Slavoj. A Visão em Paralaxe. Tradução de Maria Beatriz de Medina. São Paulo: Boitempo, 

2008, p. 14. 
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esses fenômenos ―só podem ser compreendidos a partir de uma espécie de visão 

em paralaxe, de um ponto de vista sempre mutável entre dois pontos entre os quais 

não há síntese nem mediação possível‖  90. A compreensão a partir de perspectivas 

paralácticas, portanto, deve abandonar o ponto de vista presunçosamente único 

para considerar aquilo que é inevitável: ―a diferença não há como ser 

desconsiderada ou contornada‖ 91.  

  Partindo-se da premissa de que ambos os comportamentos representam 

determinadas espécies de Violência, faz-se necessário registrar que jamais podem 

eles ser assim percebidas de um mesmo ponto de vista. A observação do fenômeno 

sob a ótica do banqueiro, por exemplo, gera um ponto cego na análise sistêmica da 

problemática gerando uma lacuna na própria realidade, já que cria obstáculos para 

que se olhe o fenômeno além da trivialidade subjetiva. 

O fato é que não há qualquer incoerência em ambos os ângulos de 

análise. Mas para que seja possível reunir os meios de integrar coerentemente 

essas duas diferenciadas perspectivas de observação desse mesmo fenômeno 

(aparentemente não compatíveis), ―é preciso situar-se no lugar geométrico das 

diferentes perspectivas. Vale dizer, é preciso situar-se no ponto de onde se torna 

possível perceber, ao mesmo tempo, o que pode e o que não pode ser percebido a 

partir de cada um dos pontos de vista‖ 92.  

Neste caso, talvez o que mais importe não seja nem o ponto de vista das 

diversas pessoas vitimadas pela exploração econômico-financeira do banco (em 

caso de fundar um banco) e nem a visão dos acionistas do banco vítima do roubo 

(em se tratando de roubar um banco), mas sim, ―encarar a realidade que é exposta 

por meio dessa diferença‖ 93: a Violência que emerge como uma espécie de resposta 
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 Bauman chama isso de ―permutabilidade de pontos de vista‖, e ocorre quando nos colocamos no 
lugar de outra pessoa e vemos e sentimos exatamente ―o mesmo‖ que ela vê e sente em sua 
posição presente – e em que essa façanha ou empatia pode ser retribuída. Ver: BAUMAN, 
Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução de Mauro Gama e Cláudia Martinelli 
Gama. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 18. 
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 ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto de Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 

3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 41 (nota nº. 60).  
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 BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Tradução de Sergio Miceli, Silvia de 
Almeida Prado, Sonia Miceli e Wilson Campos Vieira. São Paulo: Perspectiva, 2005. p. 28. 
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à Violência pré-existente e não compreendida no âmbito da subjetividade como tal.  

 Mas, como explicar a compreensão implícita de manifestação de 

Violência em contraponto ao comportamento representado pelo grau zero de 

Violência? 

Na verdade, não há teoria alguma que corresponda a certo significado 

natural ou puro para as palavras; o significado é dado pelas referências e 

convenções sociais acordadas. 94 Wittgenstein ensina que as regras de uso de 

determinada expressão (trata-se, na abordagem que aqui se desenvolve, da 

expressão ―Violência‖) remete aquilo que, costumeiramente, faz-se uso dela dentro 

de um determinado contexto. É no contexto, portanto, que a palavra tem vida, 

corresponde a uma função prática, ganha determinado Sentido. Como a Sociedade 

é mergulhada invariavelmente na fórmula da apreensão da Violência limitada ao 

ilegítimo, é dessa maneira que a difunde.95 Trata-se do ―modo como a usamos 

constantemente, o modo como nos foi ensinado a usá-la‖ 96. É que, a língua, 

enquanto instrumento de comunicação, é também um instrumento de conhecimento, 

ou melhor, um veículo simbólico a um tempo estruturado e estruturante e que pode 

ser encarado como condição de possibilidade de consenso que constitui o acordo 

quanto ao Sentido dos signos e quanto ao Sentido do mundo que determinados 

                                                                                                                                        
2008 p. 178.  

94
 Essas convenções podem, inclusive, codificar-se, a exemplo daquilo que se compreende por 

Direito Positivo. Ver: MORRISON, Wayne. Criminología, civilización y nuevo ordem mundial. 
Traducción de Alejandro Piombo. Barcelona/ES: Anthropos Editorial, 2012, p. 33. 

95
 Reduzir a Violência ao ilegítimo não é outra coisa senão uma forma violenta de enxergar o 

fenômeno. Conforme registra Edgar Morin, ―devemos saber que nas coisas mais importantes, os 
conceitos não se definem jamais por suas fronteiras, mas a partir de seu núcleo. É uma ideia 
anticartesiana, no sentido em que Descartes pensava que a distinção e a clareza eram caracteres 
intrínsecos da verdade de uma ideia‖. O autor toma como exemplo os conceitos de ―amor‖ e 
―amizade‖. Neste caso, pode-se conhecer claramente o núcleo de cada uma dessas categorias, 
―mas há também a amizade amorosa, amores amigáveis. Há, pois intermediários, mistos entre 
amor e a amizade: não há uma fronteira clara‖. Por isso, Morin destaca que não se deve jamais 
procurar definir por fronteiras as coisas importantes, pois elas são sempre fluidas, são sempre 
interferentes. (Ver: MORIN, Edgar. Introdução ao Pensamento Complexo. Porto Alegre: Sulina, 
2005, p. 62-63). O mesmo se pode dizer de ―Violência‖ e ―Ilegitimidade‖, por exemplo. Mesmo 
sabendo que não são sinônimos, há um reforço ideológico provenientes de instrumentos do Poder 
Simbólico que garante uma zona de interpenetração entre os significados de forma que um deles 
quase que sempre configura o outro. Os núcleos, porém, são muito distintos. 

96
 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: 

Editora Nova Cultural, 1999, p. 89. 
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grupos pretendem construir. 97 

E há um poder que constitui o dado pela enunciação, de fazer ver e fazer 

crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, dessa forma, as ações 

sobre o mundo. Conforme Bourdieu98, é um poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica). O Poder Simbólico 

não reside nos ―sistemas simbólicos‖, mas se define numa relação determinada e, 

por meio desta, entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, quer 

dizer, na própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crença. 

Assim, ―o que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a 

ordem ou de subvertê-la, é a crença na legitimidade das palavras e daquele que as 

pronuncia, crença cuja produção não é da competência das palavras‖. 

Aquilo que a subjetividade entende como típico, o ser humano tem a 

tendência de formar juízo conforme ele, mesmo que a conclusão seja contrária à 

lógica e a evidência.99 Então, aflora-se a Violência compreendida através da 

apreensão imaginativa (Subjetiva) ao tempo em que camufla a Violência proveniente 

do funcionamento regular do sistema econômico e político (Sistêmica).  

Neste primeiro momento, portanto, importa anotar que a Violência tem um 

caráter polissêmico, de forma que não satisfaz a sua matriz e seu Sentido, 

                                            
97

 Percepção tratada por Pierre Bourdieu quando aborda a Teoria da Linguagem como modo de 
conhecimento (a partir de Ernst Cassirer). Esta Teoria estendeu a todas as ―formas simbólicas‖ e, 
em particular, os símbolos do rito e do mito, quer dizer, à religião concebida como linguagem, 
aplica-se também às teorias e, sobretudo, às teorias da religião como instrumento de construção 
dos fatos científicos. Bourdieu trata, neste espeço, da tradição que percebe a religião como uma 
língua, enquanto instrumento de comunicação e de conhecimento, intenção teórica desenvolvida 
por Durkheim que, ao considerar a sociologia da religião como uma dimensão da sociologia do 
conhecimento, tenciona superar a oposição entre apriorismo e o empirismo para encontrar em 
uma ―teoria sociológica do conhecimento‖, o mesmo que uma sociologia das formas simbólicas, o 
fundamento ―positivo‖ e ―empírico‖ do apriorismo Kantiano (Conferir: BOURDIEU, Pierre. A 
economia das trocas simbólicas. Tradução de Sergio Miceli, Silvia de Almeida Prado, Sonia 
Miceli e Wilson Campos Vieira. São Paulo: Perspectiva, 2005. p. 27-28). É claro que esse nível de 
interpretação pode ser reduzido na medida em que há um afastamento das produções simbólicas 
das sociedades menos diferenciadas ou das produções simbólicas menos diferenciadas das 
sociedades divididas em classes (BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 
Tradução de Sergio Miceli, Silvia de Almeida Prado, Sonia Miceli e Wilson Campos Vieira. São 
Paulo: Perspectiva, 2005. p. 29-30). 

98
 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. Colecção Memória e 

Sociedade. Lisboa/Portugal: Difel, 1989, p. 14-15. 
99

 BIZZOTTO, Alexandre. A mão invisível do medo: e o pensamento criminal libertário. Florianópolis: 
Empório do Direito, 2015, p. 50. 
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especialmente, porque não se mostra onde pode ela estar. A Violência com a qual se 

pretende tratar denota configuração velada, o que não significa dizer que é menos 

invasiva, característica a partir da qual se pode depurar sua grande brutalidade.100 

Neste passo, o grande problema não é transpor a lacuna que separa essas duas 

espécies de Violência, mas traçar as suas funções no plano de controle social a 

partir do espaço que opera entre elas. 
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 Há quem julga natural, por exemplo, que no Brasil de hoje, sete milhões de pessoas passem fome 
todos os dias. 
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CAPÍTULO 2 

DA VIOLÊNCIA SIMBÓLICA À NEUTRALIZAÇÃO SIMBÓLICA DA 

VIOLÊNCIA 

 

 Compreender a vida social é, em grande parte, uma luta para encontrar o 

significado dos fenômenos e a razão de sua ocorrência. Os motivos pelos quais as 

violências acompanham as trajetórias das sociedades e influenciam direta e 

indiretamente nas suas evoluções se encontra diretamente ligada à ideia da absoluta 

inviabilidade humana de ―superação da violência‖ (ainda que numa eventual 

concepção ontológica), pois, confunde-se ela com a história da humanidade101.  

A história mostra que as sociedades sempre foram fundadas em 

estruturas de poder (político e econômico) com setores mais próximos e setores 

mais afastados dos centros de decisão, a partir do que, inclusive, é possível 

distinguir graus de centralização e de marginalização social. Qualquer instituição 

social (família, escolas, religião, mídia, atividades artísticas, etc.) tem uma parte de 

controle social que é inerente a sua essência refletido num poder que condiciona o 

saber. Isso porque há estruturas de poder que se vale de ideologias102 que ocultam 

                                            
101

 DADOUN, Roger. A violência: ensaio acerca do "homo violens". Tradução de Pilar Ferreira de 
Carvalho e Carmen de Carvalho Ferreira. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998, p. 2. 

102
 Numa análise preliminar da categoria ―ideologia‖, vale a pena recorrer-se aos comentários de 
Mario Stoppino encartados no Dicionário de Política, coordenado por Norberto Bobbio, Nicola 
Matteucci e Gianfranco Pasquino. De acordo com o autor, tanto na linguagem política prática, 
como na linguagem filosófica, sociológica e político-científica, não existe talvez nenhuma outra 
palavra que possa ser comparada à Ideologia pela frequência com a qual é empregada e, 
sobretudo, pela gama de significados diferentes que lhe são atribuídos. No intrincado e múltiplo 
uso do termo, pode-se delinear, entretanto, duas tendências gerais ou dois tipos gerais de 
significado que Norberto Bobbio se propôs a chamar de "significado fraco" e de "significado 
forte" da Ideologia. No seu significado fraco, Ideologia designa o genus, ou a species 
diversamente definida, dos sistemas de crenças políticas: um conjunto de ideias e de valores 
respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos. 
O significado forte tem origem no conceito de Ideologia de Marx, entendido como falsa 
consciência das relações de domínio entre as classes, e se diferencia claramente do primeiro 
porque mantém, no próprio centro, diversamente modificada, corrigida ou alterada pelos vários 
autores, a noção da falsidade: a Ideologia é uma crença falsa. No significado fraco, Ideologia é 
um conceito neutro, que prescinde do caráter eventual e mistificante das crenças políticas. No 
significado forte, Ideologia é um conceito negativo que denota precisamente o caráter 
mistificante de falsa consciência de uma crença política. Na ciência e na sociologia política 
contemporânea, predomina nitidamente o significado fraco de Ideologia, tanto na acepção geral 
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ou criam ―realidades‖ funcionalmente viáveis à manutenção dessa estrutura. 103 

Nessa dinâmica social104, algumas das manifestações de Violência se 

mostram (ou são mostradas); outras, porém, se camuflam (ou são, igualmente, 

camufladas). E as estratégicas de ocultação e invisibilidade da Violência Objetiva 

emanam do funcionamento regular das instituições e encontram-se intrínsecas aos 

instrumentos legítimos de poder (Poder Simbólico). Trata-se, pois, de uma espécie 

de Violência em si mesma. 

                                                                                                                                        
quanto na particular. A primeira acepção se acha nas tentativas mais acreditadas de teoria geral, 
tradicionais e inovadoras. Acha-se também na interpretação dos vários sistemas políticos e na 
análise comparada dos diversos sistemas. Encontra-se ainda na investigação empírica dirigida à 
averiguação dos sistemas de crenças políticas como se apresentam nos estratos politizados ou na 
massa dos cidadãos. Na acepção particular, aquilo que é "ideológico" é normalmente contraposto, 
de modo explícito ou implícito, ao que é "pragmático". E o caráter da Ideologia é atribuído a uma 
crença, a uma ação ou a um estilo político pela presença, neles, de certos elementos típicos, 
como o doutrinarismo, o dogmatismo, um forte componente passional, etc, que foram 
diversamente definidos e organizados por vários autores (Conferir: STOPPINO, Mario. Ideologia. 
In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 
I. 11. ed. Tradução de Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro 
Pinto Cacais e Renzo Dini. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 585). Para a 
presente pesquisa, toma-se o conceito de ―ideologia‖ proposto por Slavoj Žižek, o que é elaborado 
a partir de três ângulos de análise. Inicialmente, trata-se do conjunto de crenças que influenciam 
no comportamento do indivíduo. Depois, dos instrumentos institucionais do Estado que 
disseminam determinadas regras através de ―aparelhos ideológicos‖ (esta segunda concepção é 
bastante abortada por: ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: nota sobre os 
aparelhos ideológicos de Estado (AIE). Tradução de Walter André Evangelista e Maria Laura 
Viveiros de Castro. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985). Por último, trata-se da ―autodispersão‖, que 
compreende a relativização do alcance de uma ideologia, de modo que deixa ela de atingir 
considerável número de pessoas ou, mesmo que o faça, não possui grande relevância para elas. 
Vale anotar que, conforme Žižek, uma ideologia não é, necessariamente, ―falsa‖. Quanto ao seu 
conteúdo positivo, ela pode ser ―verdadeira‖, pois o que realmente importa não é o conteúdo 
afirmado como tal, mas ―o modo como este conteúdo se relaciona com a postura subjetiva 
envolvida em seu próprio processo de enunciação”. O espaço ideológico em que este conteúdo 
(―verdadeiro‖ ou ―falso‖) está inserido serve para alguma relação de dominação social (―poder‖, 
―exploração‖, por exemplo) de maneira intrinsecamente não transparente: ―para ser eficaz, a lógica 
de legitimação de dominação tem que permanecer oculta”. Em outras palavras, o ponto de partida 
da crítica da ideologia tem que ser o pleno conhecimento do fato de que é muito fácil mentir sob o 
disfarce da verdade (ŽIŽEK, Slavoj. O Espectro da Ideologia. In: ZIZEK, Slavoj (Org). Um mapa da 
ideologia. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, p. 13-14). Diferente 
disso, e numa concepção puramente formal, a categoria Ideologia é apresentada por Nicola 
Abbagnano: é ―toda crença usada para o controle dos comportamentos coletivos. (...) em seu 
significado mais amplo, como noção de compromisso da conduta, que pode ter ou não validade 
objetiva.‖ Neste caso, Ideologia poderia ser vista tanto como uma crença fundada em elementos 
objetivos quanto como uma crença totalmente infundada, e ainda, como uma crença realizável 
quanto uma crença irrealizável. Para o autor, ―o que transforma uma crença em I. não é sua 
validade ou falta de validade, mas unicamente sua capacidade de controlar os comportamentos 
em determinada situação.‖ In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo 
Bossi. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 533. 

103
 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 56/60. 

104
 Por ―dinâmica social‖, ver: BALANDIER, Georges. Sentido e Poder. Tradução de Maria Teresa 
Duarte Leão Moreira. Portugal: Edições Pedago, 2014. 
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Daí extrai-se a importância de se tratar a respeito dos esquemas que 

regem o conhecimento na meta da dominação dos sujeitos e assim, na construção e 

influência do Medo nas políticas de visibilidade da Violência Subjetiva e ―eleição‖ do 

agente motivador da Violência que se enxerga e se reproduz midiaticamente. 

Canaliza-se a vingança, assim, por meio de recursos essencialmente políticos, ainda 

que o bem comum seja a mola propulsora dos fins manifestos pelos segmentos de 

Poder. 

2.1 APARELHOS IDEOLÓGICOS DO PODER SIMBÓLICO 

Anthony Giddens105 explica que existem efetivamente duas versões de 

como as estruturas de poder se apresentam constituídas, assim como duas versões 

de ―dominação‖: a primeira espécie acaba por tratar a dominação como uma rede 

de tomadas de decisão; a segunda, considerada a dominação em si própria como 

um fenômeno institucional, quer negligenciado o poder enquanto algo que se 

encontra implicado nas realizações ativas dos atores, ou, então, tratando-o como se 

encontrando de algum modo determinado pelas instituições. O fato é que, em 

qualquer delas, faz-se possível vincular logicamente a noção de poder106 à de 

conflito107, mas não é isso que nenhuma delas necessariamente acaba por fazer.  

                                            
105

 GIDDENS, Anthony. Dualidade da Estrutura: agência e estrutura. Tradução de Octávio Gameiro. 
Oeiras/Portugal: Celta Editora, 2000, p. 83. 

106
 O poder refere-se à capacidade da pessoa para conseguir seus objetivos, mesmo que diante de 
oposição (In: TUMEN, Melvin M. Estratificação Social: as formas e funções da desigualdade. 
Tradução de Dante Moreira Leite. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1970, p. 27).  

107
 Hoje, uma forma básica de desacordo entre os sociólogos gira em torno da compreensão da 
categoria ―conflito‖, especialmente quanto a sua significação. Esse desacordo é conhecido como o 
que existe entre os ―teóricos do equilíbrio‖ e os ―teóricos do conflito‖. A escola do equilíbrio tende a 
ver a sociedade como um organismo que procura manter-se em alguma forma de equilíbrio. 
Portanto, para os que pensam dessa maneira, é natural perguntar, a respeito de qual disposição 
social – por exemplo, de um sistema de estratificação -, até que pondo se ajusta ao sistema mais 
amplo? Por sua vez, como é mantido por subsistemas – por exemplo, a família – as instituições 
educacionais e a economia geral? Em resumo, o seu interesse se volta para as ligações 
funcionais entre as várias partes de uma sociedade, entre as quais o sistema de estratificação é 
apenas uma delas. Deste ponto de vista, o conflito – entre indivíduos, grupos ou estratos – é visto 
como um fato perturbador que exige atenção e ação social, a fim de que possa ser reduzido ou 
eliminado. Implicitamente, a estabilidade e a ordem são vistas como naturais e normais, enquanto 
que o conflito e a desordem são vistos como fenômenos de ―desvio‖, e como prova de que o 
sistema não está funcionando adequadamente. Correta ou erradamente, Warner e Parsons, bem 
como aqueles que acompanham suas preferências metodológicas, são identificados com esse 
pondo de vista (In: TUMEN, Melvin M. Estratificação Social: as formas e funções da 
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E isso pode ser mais bem compreendido quando da tentativa de se 

buscar uma resposta para uma pergunta formulada por Robert Merton108 que, 

certamente, deixaria desnuda esta camuflada essência diferencial de poder: por que 

determinadas ações em alguns grupos são percebidas como desviantes e em outros 

grupos não são? 

Veja-se que a possibilidade de um ato ser tratado como violento depende 

também de quem o comete e de quem se sente prejudicado por ele,109 assim como 

a leitura daquilo que é ou não desviante. Regras tendem a ser aplicadas mais a 

algumas pessoas que a outras. Nem todas as pessoas se encontram em condições 

de estabelecer determinado fato como representação da violência. A linguagem que 

dissemina o discurso e dá sentido aquilo que deve ser avaliado sob a ótica da 

violência é dirigida e orquestrada por quem detém determinada espécie de poder, 

num dinâmico jogo de construção permanente de definição de identidades dos 

autores e responsáveis pela prática e disseminação daquilo que interessa ser 

compreendido como Violência. De igual forma, a maneira de como o fenômeno é 

compreendido depende, também, da posição do sujeito na estrutura social. E trata-

se, essa compreensão, de um ato ideológico, uma forma como cada sujeito vê a 

―realidade‖ e a valoriza.  

E na medida em que esta escolha se fundamenta em um posicionamento 

genérico de classe (a depender da sua posição do contexto social, político, 

profissional, se está ou não na condição de réu em determinado processo penal, 

etc.), o ato ideológico deixa de ser subjetivo e torna-se socialmente demarcável. 110 

Neste caso, a representação aflora do coletivo. 

Esse estado de valoração coletiva leva em conta a forma pela qual este 

grupo é organizado e constituído em suas concepções morais, políticas, religiosas, 

                                                                                                                                        
desigualdade. Tradução de Dante Moreira Leite. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1970, p. 15).  

108
MERTON, Robert King. Social Problems and Sociological Theory.In: MERTON, Robert King; 
NISBET, Robert (Org.). Contemporary Social Problems. 3. ed. New York, Harcourt Brace 
Jovanovich, 1971, p. 828. 

109
 BECKER, Howard Saul. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Tradução de Maria Luiza X. 
de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 25. 

110
 MARCONDES FILHO, Ciro. Quem manipula quem? Poder e massas na indústria da cultura e da 
comunicação no Brasil. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1992, p. 49. 
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econômicas, sociais, além de outras questões que influenciam na construção do 

conhecimento. Esse modo de ver o mundo comportaria características ligeiramente 

diferentes daquelas incorporadas pelos membros que compõe este mesmo grupo. 

Emile Durkheim anota que essas representações coletivas compreendem o 

resultado de uma imensa cooperação que se estende não apenas no espaço, mas 

também no tempo. Para tanto, ―longas séries de gerações acumularam aqui sua 

experiência e seu saber. Uma intelectualidade muito particular, infinitamente mais 

rica e mais complexa do que a do indivíduo, está aqui, portanto, como que 

concentrada‖111.  

Os indivíduos que compõe o grupo estabelecem conceitos, teorias e 

explicações diante dos fenômenos sociais. E neste processo construtivo, enaltecem 

seus traços culturais e, também, suas ideologias.112 A partir disso, é possível dizer 

que a leitura coletiva da Violência e, também, o discurso contra ela, é notadamente 

ideológico. 

John B. Thompson113 já dizia que estudar a ideologia é estudar as 

maneiras que os significantes servem para estabelecer e sustentar as relações de 

dominação. Os fenômenos ideológicos são fenômenos simbólicos significativos na 

medida em que servem, em circunstâncias sóciohistóricas para a dominação de uns 

sobre outros. Neste passo, não se faz necessário que as formas simbólicas sejam 

errôneas ou ilusórias para ser ideológicas.114 Podem ser errôneas e ilusórias. Porém, 

em alguns dos casos a ideologia pode operar para ocultar ou para mascarar as 

relações sociais, ou obscurecer ou falsear essas situações. Estas são possibilidades 

contingentes, e não características necessárias da ideologia como tal. 

Os movimentos sociais que se disseminaram no Brasil a partir do início do 
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 DURKHEIM, Emile. Pensadores. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: 
Editora Abril, 1983, p. 518. 

112
 MOSCOVICI, Serge. A Representação Social da Psicanálise. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1976, p. 54. 

113
 THOMPSON, John B. Ideología y cultura moderna: teoria crítica social em la era de la 
comunicación de masas. Traducción Gilda Fantinati Caviedes. México, D.F.: Universidad 
Autónoma Metropolitana, 1998, p. 85-86. 

114
 De forma semelhante, é a compreensão de: ŽIŽEK, Slavoj. O Espectro da Ideologia. In: ZIZEK, 
Slavoj. O Espectro da Ideologia. In: ZIZEK, Slavoj (Org). Um mapa da ideologia. Tradução de 
Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, p. 13. 
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segundo semestre de 2013115 são exemplos bastante contundentes desse marco 

ideológico. Tão logo esses movimentos tiveram início, foram relacionados a 

episódios de violência e conflito pela grande mídia116, restando os ideais dos grupos 

que lá protestavam ao plano flagrantemente subsidiário de visibilidade. A mensagem 

fragmentária de episódios isolados restou por deixar ocultos os objetivos que 

permearam as manifestações. É bastante natural, pois, nesses casos, a inversão 

dos objetivos de um discurso para se objetivar prioritário aquilo que oficialmente é 

tido como secundário. 

Para dissipar a ideia de que esses movimentos representam uma 

problemática alinhada a uma espécie de violência que merece pronta contenção, 

dissemina-se um conjunto de regras sociais através daquilo que Louis Althusser 

denomina de ―Aparelhos Ideológicos do Estado‖ (AIE), articulados, todos eles, 

através de um Poder Simbólico. Por meio desses Aparelhos, as escolhas e 

determinações dos indivíduos são influenciadas pelo seu habitus117, ou seja, pelo 

                                            
115

 Os protestos no Brasil em 2013, também conhecidos como ―Manifestações dos 20 centavos‖ ou 
―Manifestações de Junho‖ consubstanciaram-se em diversas manifestações populares por todo o 
Brasil e que tiveram origem com o objetivo de contestar os aumentos nas tarifas de transporte 
público nas principais capitais do país. Configuraram-se entre as mais significativas manifestações 
populares do Brasil desde impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, no ano de 
1992. Inicialmente restrito a poucos milhares de participantes, essas manifestações pela 
manutenção e mesmo, redução dos preços das passagens dos transportes públicos ganharam 
grande apoio popular em meados de junho de 2013, em especial após a forte repressão policial 
contra os manifestantes, cujo ápice se deu no protesto do dia 13 daquele mês, na cidade de São 
Paulo. Dias mais tarde, as manifestações ganharam corpo e abrangência na pauta dos protestos 
que, agora, variavam entre temas como os gastos públicos em grandes eventos esportivos 
internacionais, a má qualidade dos serviços públicos e a indignação com a corrupção da classe 
política em geral. 

116
 Entende-se, hoje, que qualquer pesquisa que tenha como objeto o estudo daquilo que se 
compreende por violência deve tratar da influência exercida pelos meios de comunicação nessa 
construção de significantes, especialmente, na intromissão opinativa descompromissada nas 
questões de ordem criminal. Neste caso, anota-se que essas relações serão mais bem abordadas 
no transcorrer da pesquisa e desenvolvimento da presente tese. 

117
 Pierre Bourdieu tem como ―habitus‖ o sistema de disposições para determinada prática 
consubstanciado num fundamento objetivo de condutas regulares (In: BOURDIEU, Pierre. Coisas 
ditas. Tradução de Cássia R. da Silveira e Denise Moreno Pegorim. São Paulo: Brasiliense, 2004, 
p. 98). Conceito semelhante é trazido pelo autor na obra ―A economia das trocas simbólicas‖: 
habitus pode ser entendido ―como sistema das disposições socialmente constituídas que, 
enquanto estruturas estruturantes, constituem o principio gerador e unificador do conjunto das 
práticas e das ideologias características de um grupo de agentes. Tais práticas e ideologias 
poderão atualizar-se em ocasiões mais ou menos favoráveis que lhe3s propiciam uma posição e 
uma trajetória determinada no interior de um campo intelectual que, por sua vez, ocupa uma 
posição determinada na estrutura da classe dominante.‖ (Ver: BOURDIEU, Pierre. A economia 
das trocas simbólicas. Tradução de Sergio Miceli, Silvia de Almeida Prado, Sonia Miceli e Wilson 
Campos Vieira. São Paulo: Perspectiva, 2005. p. 191).  Conforme ele, (...). O habitus é o princípio 
gerador e unificador que retraduz as características intrínsecas e relacionais de uma posição em 
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trajeto que se percorre para atingir determinado objetivo, extremamente balizado por 

fatores de ordem política, cultural, social e econômica em que está inserido o sujeito. 

E é a partir dessa interpelação ideológica de Althusser, é possível afirmar que opera 

aqui uma espécie de ―escolha forçada‖ pela qual o sujeito emerge do ato de escolher 

livremente o inevitável. Dito de outro modo, a liberdade de escolha é dada, mas 

desde que se faça a escolha certa. 118 

A discussão acerca da falsa universalidade de direitos também cristaliza 

essa prática. A liberdade, por exemplo, é uma noção universal que abrange várias 

espécies de liberdades (de se expressar, de como se vestir, em quem votar, etc.) 

mas também, por uma necessidade estrutural, uma liberdade especifica (a de o 

trabalhador vender livremente sua força de trabalho no mercado), que subverte essa 

lógica universal. Neste caso, a liberdade tão propagada no discurso é o próprio 

oposto da liberdade efetiva: ―ao vender "livremente" sua força de trabalho, o 

trabalhador perde sua liberdade.‖ Assim, o verdadeiro conteúdo desse livre ato de 

venda é a escravização que toda pessoa é hoje submetida ao capital. O que mais 

importa, aqui, é que essa paradoxal liberdade, na forma de seu oposto, é 

precisamente o que fecha a circulo das "Liberdades burguesas". 119 O trabalho, ao 

                                                                                                                                        
um estilo de vida unívoco, ou seja, em um conjunto semelhante de escolhas de pessoas, de bens 
e de práticas. Neste passo, ―assim como as posições das quais são o produto, os habitus são 
diferenciados; mas são também diferenciadores. Distintos, distinguidos, eles são também 
operadores de distinções: põem em prática princípios de diferenciação diferentes ou utilizam 
diferenciadamente os princípios de diferenciação comuns. Os habitus são princípios geradores de 
praticas distintas e distintivas - oque o operário come, e sobretudo sua maneira de comer, o 
esporte que pratica e sua maneira de praticá-lo, suas opiniões politicas e sua maneira de 
expressá-las diferem sistematicamente do consumo ou das atividades correspondentes do 
empresário industrial; mas são também esquemas classificatórios, princípios de classificação, 
princípios de visão e de divisão e gostos diferentes. Eles estabelecem as diferenças entre o que e 
bom e mau, entre o bem e o mal, entre o que e distinto e o que e vulgar, etc., mas elas não são as 
mesmas. Assim, por exemplo, o mesmo comportamento ou o  mesmo bem pode parecer distingo 
para um, pretensioso ou ostentatório para outro e vulgar para um terceiro‖. (De acordo com: 
BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: sobre a Teoria da Ação. 9. ed. Tradução de Mariza Corrêa. 
Campinas: Papirus, 1996, p. 21-22.) 

118
 ŽIŽEK, Slavoj. O Sujeito Incômodo: o centro ausente da ontologia política. Tradução de Maria 
Luigi Barichello. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 39. René Girard também se opõe a essa ideia de 
liberdade de escolhas a partir daquilo que ele denomina de ―ilusão moderna de autonomia‖. A ótica 
de negação do autor transita num dos núcleos de sua investigação: o desejo humano. Conforme 
ele, não somos nem autônomos, nem livros, como pensamos. Estamos sempre condicionados ao 
âmbito dos nossos desejos (Ver: GIRARD, René. Mentira romântica y verdade novelesca. 
Traducción Joaquín Jordá. Barcelona: Editorial Anagrama, 1985.). 

119
 ZIZEK, Slavoj. Como Marx inventou o sintoma? In: ŽIŽEK, Slavoj. Um mapa da ideologia. 
Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, p. 306. 
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final, passa a ser instrumento de controle a quem a ele se submete. 120 

Neste caso, parece haver um erro no momento em que a palavra é 

aplicada no discurso, pois os seus conceitos tradicionais121 não se coadunam com 

aquilo que aparentemente ela deveria sugerir. É que, o discurso ideológico pela 

liberdade é, de certa forma, um discurso difundido (ainda que de forma velada) 

contra a liberdade, materializando-se pelo seu oposto, pois escraviza o sujeito que 

busca a liberdade mas, ao momento que crê ter ela atingido, acaba ficando dela 

mais distante. Em outras palavras, ―(...) da liberdade que partem agora os impulsos 

para dominar o homem. A repressão assume a forma de liberdade‖ 122. 

De maneira análoga, o discurso contra a Violência (subjetiva) é, de certa 

maneira, um discurso ideológico que busca manter a Violência Objetiva própria das 

instituições. Sob a justificativa nuclear da necessidade do estancamento da 

Violência, busca-se desarmar a Violência que, no plano sistêmico, se mostra 

compreensível e, até mesmo, necessária. Esse traço crucial é marcado por 

justificativas ancoradas num discurso de não violência (contra as manifestações e 

que, por consequência, castra a liberdade de se manifestar), o que, paradoxalmente, 

explica a ―escolha forçada‖ que assume a maioria das pessoas: ―eu tenho (livre) 

escolha apenas se fizer a escolha adequada -, de forma que, nesse nível, haja uma 

escolha paradoxal que se justapõe à sua meta escolha: ‗Dizem o que eu devo 

                                            
120

 Esse paradoxo é também revelado quando se realiza a análise comparativa entre o escravo e o 
trabalhador contratado para prestar serviço em troca de salário: ―O escravo é totalmente 
subordinado ao seu senhor e é precisamente por esta razão que a relação de exploração não 
necessita de nenhuma elaboração jurídica particular. O trabalhador assalariado, ao contrário, 
surge no mercado como livre vendedor de sua força de trabalho e é por isso que a relação de 
exploração capitalista se mediatiza sob a forma jurídica de contrato‖ (Ver: PACHUKANIS, Evgeni. 
A teoria geral do direito e o marxismo. Tradução de Paulo Bessa. Rio de Janeiro: Renovar, 
1989, p. 82). No âmbito das liberdades do escravo e do trabalhador, a única diferença que se pode 
verificar é, de fato, a maneira a partir da qual se restringem a liberdade de um e de outro.  

121
 O conceito de liberdade possui diversas acepções e sua utilização pode assumir inúmeros 
significados na história da filosofia e da política, entre os quais: autodomínio, ausência de coação 
externa, possibilidade de participação, vontade livre, capacidade de autodeterminação, etc. (Ver: 
MENDES, Alexandre Fabiano. Liberdade. Dicionário de Filosofia do Direito. Vicente de Paulo 
Barreto (Coord.). São Leopoldo/RS: Editora Unisinos; Rio de Janeiro: Editora Renovar. 2006, p. 
534). Nesta pesquisa, porém, a leitura da categoria é avaliada a partir daquilo que Michel Foucault 
chama de episteme, dispositivo invisível, porém, eficaz, do discurso. 

122
 ROUANET, Sergio Paulo. Mal-estar na modernidade: ensaio. 2. ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1993, p. 98. 
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escolher livremente‘?‖123.  

Essa intrincada relação só é possível a partir uma certa manipulação 

ideológica, o que faz com que a violência, hoje, seja marcada por uma espécie de 

identidade especulativa. Conforme Slavoj Žižek, alguns dos traços e atitudes de vida 

deixaram de ser percebidas como ideologicamente importantes. Parecem neutras, 

não ideológicas e naturais questões de senso comum. Uma sentença condenatória 

no âmbito penal e o cumprimento da respectiva pena, por exemplo, inscrevem-se 

neste plano de fundo de neutralidade. Porém, conforme o autor, ―é precisamente a 

neutralização de certos traços num pano de fundo espontaneamente admitido o que 

marca a nossa ideologia em seu grau mais puro e eficaz‖ 124. Trata-se daquilo que 

Žižek chama da dialética ―coincidência dos contrários‖, que consiste no seguinte:  

(...) a atualização de uma ideia ou de uma ideologia em seu grau 

mais puro coincide com ou, mais precisamente, manifesta-se como o 

seu contrário – como não ideologia. Mutatis mutandis, o mesmo vale 

para a violência. A violência simbólica social na sua forma mais pura 

manifesta-se como o seu contrário, como a espontaneidade do meio 

que habitamos, do ar que respiramos. 125 

Várias são as situações que podem confirmar essas importantes e 

cotidianas formas de Violência Simbólica enraizadas na estrutura social, 

especialmente, na linguagem. No processo de socialização, há uma contínua 

produção de crenças que instigam o homem a se posicionar no campo social em 

conformidade com critérios difundidos por esses sistemas, notadamente, 

reproduzidos pelo discurso dominante. De acordo com Bourdieu 126, essa dominação 

é concretizada pela concordância das subjetividades estruturantes: senso = 

consenso127. 
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 ŽIŽEK, Slavoj. O Sujeito Incômodo: o centro ausente da ontologia política. Tradução de Maria 
Luigi Barichello. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 40. 
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 ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: 
Boitempo, 2014, p. 41 
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 ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: 
Boitempo, 2014, p. 41. 
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 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. Colecção Memória e 
Sociedade. Lisboa/Portugal: Difel, 1989, p. 8. 
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 ―Consenso‖, tido aqui como um acordo alcançado por pessoas com opiniões essencialmente 
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As distinções nas práticas e nas opiniões expressas se tornam diferenças 

simbólicas e que constituem uma verdadeira linguagem. Por isso, a Violência, ao ser 

percebida por meio das categorias sociais de percepção, assim o é através de 

sistemas simbólicos ―como o conjunto de fonemas de uma língua ou o conjunto de 

traços distintivos e separações diferenciais constitutivas de um sistema mítico, isto é, 

como signos distintivos‖128. Tem-se, assim, que a dinâmica do habitus permite a 

―naturalização‖ dos comportamentos e, desse modo, a aceitação do convencionado 

como se fosse o único comportamento e ponto de vista possível.129 

A Escola, a Igreja, a Família, as Culturas, a Política e outros aparelhos 

institucionais ou informais de controle asseguram a submissão à ideologia 

dominante ou o domínio de sua ―prática‖‘. Todos os agentes da produção, da 

exploração e da repressão devem, de uma forma ou de outra, estar ―imbuídos‖ desta 

ideologia para desempenhar conscientemente ou não, suas tarefas, seja a de 

explorados, seja de exploradores, seja de auxiliares na exploração, seja de grandes 

sacerdotes dessa ideologia de dominação. 130 

A comunicação, por exemplo, se dá enquanto ―interação socialmente 

estruturada‖, isto é, os agentes da ―fala‖ entram em comunicação num campo onde 

as posições sociais já se encontram objetivamente delineadas. Desse modo, o 

ouvinte não é o ―tu‖ que escuta o ―outro‖ como elemento complementar da interação, 

mas se defronta com o ―outro‖ numa relação de poder que reproduz a distribuição 

desigual de poderes agenciados ao nível da sociedade global. 131 

Na educação e nos setores institucionais de aculturamento, a violência 

simbólica está muito presente. É bastante natural que no ambiente pedagógico 

                                                                                                                                        
conflitantes. BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução 
de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 15. 
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 BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: sobre a Teoria da Ação. 9. ed. Tradução de Mariza Corrêa. 
Campinas: Papirus, 1996, p. 22.  

129
 ROCHA, Álvaro Filipe Oxley da. Criminologia e Teoria Social: Sistema Penal e Mídia em luta por 
poder simbólico. In: GAUER, Ruth Maria Chittó (Org.) Criminologia e Sistemas Jurídico-Penais 
Contemporâneos II. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010, p. 44. 
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Estado (AIE). Tradução de Walter André Evangelista e Maria Laura Viveiros de Castro. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Graal, 1985, 58-59. 
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 BOURDIEU, Pierre. Sociologia. ORTIZ, Renato (Org.). Tradução de Paula Montero e Alícia 
Auzmendi. São Paulo: Ática, 1983, p. 13. 
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aquele que detém o discurso (professor) procure impor à classe (naquele espaço, 

sujeito dominado), convicções e crenças particulares típicas daquelas provenientes 

do discurso dominante, ainda que inconscientemente. Essa linguagem, apesar 

disso, quase que sempre não é enxergada como espécie de violência que é. Na 

atmosfera pedagógica, a percepção de violência pela palavra é concebida perto do 

grau zero, sobretudo, porque o ambiente escolar é tido como de aparente 

neutralidade e de grande confiabilidade. 

Não se pode, porém, reduzir a relação da comunicação pedagógica a 

uma pura e simples relação de comunicação. Tomar essa postura é abster-se de 

compreender que em determinada formação social, ―(...) a cultura dotada da 

legitimidade dominante, não é outra coisa que o arbítrio cultural dominante, na 

medida em que ele é desconhecido em sua verdade objetiva de arbítrio cultural e de 

arbitrário cultural dominante‖ 132. Há um trabalho meticuloso neste sentido, o que é 

feito desde o maternal, quando as crianças iniciam o processo de socialização. 

Desde esse período, 

(...) lhes inculca, durante anos, precisamente durante aqueles em 

que a criança é mais ―vulnerável‖, espremida entre o aparelho de 

Estado familiar e o aparelho de Estado escolar, os saberes contidos 

na ideologia dominante (o francês, o cálculo, a história natural, as 

ciências, a literatura) ou simplesmente a ideologia dominante em 

estado puro (moral, educação cívica, filosofia). Por volta do 16º ano, 

uma enorme massa de crianças entra na ―produção‖, são operários 

ou pequenos camponeses. Uma outra parte da juventude 

escolarizável prossegue: e, seja como for, caminha para os cargos 

dos pequenos e médios quadros, empregados, funcionários 

pequenos e médios, pequenos burgueses de todo o tipo. Uma última 

parcela chega ao final do percurso, seja para cair num 

semidesemprego intelectual, seja para fornecer além dos 

―intelectuais do trabalhador coletivo‖, os agentes da exploração 

(capitalistas, gerentes) os agentes de repressão (militares, policiais, 

políticos, administradores) e os profissionais da ideologia (padres de 
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toda a espécie, que em sua maioria são ―leigos‖ convictos). 133 

Isso, porém, se explica. O processo é realizado de forma dissimulada, de 

maneira que não é (não deve ser, pelo menos) percebido pelo sujeito, pois o poder 

simbólico impõe significações como legítimas ocultando as relações de força que lhe 

subjazem. 134 Operam naturalmente na forma de padrões pré-estabelecidos e que 

integram as relações de poder da estrutura social. Eis, então, onde o poder está 

mais presente. Conforme Pierre Bourdieu135, ―(...) é necessário saber descobri-lo 

onde ele se deixa ver menos, onde ele é mais completamente ignorado, portanto, 

reconhecido‖. Com efeito, o poder simbólico é esse poder invisível que só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos 

ou mesmo que o praticam. 

Essa cumplicidade ou conveniência (consenso) é alcançada a partir de 

produções simbólicas que interessam a determinado grupo, mas que, veladamente, 

são apresentadas como universais (interesses de toda a sociedade). Por meio disso, 

os sistemas simbólicos desempenham a sua função política de instrumentos de 

legitimação da dominação, que auxiliam para certificar a dominação de uma classe 

sobre outras classes (violência simbólica) ―dando o reforço de sua própria força nas 
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135
 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. Colecção Memória e 
Sociedade. Lisboa/Portugal: Difel, 1989, p. 7-8. 
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relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão 

de Weber, para a ―domesticação dos dominados‖136.  

Há, aqui, um efeito propriamente ideológico dos sistemas simbólicos que 

exprimem a aparência de legitimidade nas relações. Conforme Bourdieu137, esse 

efeito deve a sua força ao fato de essas relações se manifestarem de forma 

irreconhecível de sentido entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos. 

O poder das palavras, por exemplo, não deriva da competência das palavras, mas 

da crença na legitimidade dessas palavras e daquele que a pronuncia. E isso 

garante uma verdadeira alteração nas relações de força, fazendo-se ignorar a 

violência que elas contêm objetivamente e as transformando em poder simbólico, 

capaz de produzir efeitos reais sem dispêndio aparente de energia. A violência 

simbólica é, assim, o meio pelo qual se opera o poder simbólico. Isso porque 

A força simbólica é uma forma de poder que se exerce sobre os 

corpos, diretamente, e como que por magia, sem qualquer coação 

física; mas essa magia só atua com o apoio de predisposições 

colocadas, como molas propulsoras, na zona mais profunda dos 

corpos. (...) Em outros termos, ela encontra suas condições de 

possibilidade e sua contrapartida econômica (no sentido mais amplo 

da palavra) no imenso trabalho prévio que é necessário para operar 

uma transformação duradoura dos corpos e produzir as disposições 

permanentes que ela desencadeia e desperta. 138 

Registra Bourdieu139 que essa ação transformadora é mais poderosa que 

a violência subjetiva e facilmente diagnosticada, especialmente, por se exercer nos 

aspectos mais essenciais, de maneira invisível e insidiosa, através da insensível 

familiarização com um mundo físico simbolicamente estruturado e da experiência 

precoce e prolongada de interações permeadas pelas estruturas de dominação. 

                                            
136
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Veja-se, então, que a Violência Simbólica se faz naturalmente presente na 

grande gama de construções de aculturamento civilizatório e redes de 

relacionamento. Por isso, a Violência deve ser entendida como um dos elementos 

―estruturantes da história e das sociedades, das instituições e dos grupos, 

manifestando-se em todos os tempos e em todos os espaços‖ 140. 

Importa anotar, dentro desta perspectiva de compreensão, que a ―magia‖ 

desencadeada pelo Poder Simbólico a que faz referência Bourdieu, é objeto de 

contribuição dos dominados muitas vezes à sua revelia ou até contra sua vontade 

para sua própria dominação. Aceitam tacitamente os limites impostos (o que se deve 

e o que não se deve fazer). Submetem-se, mesmo que contra a sua vontade, ao 

juízo dominante, o que ocorre, ―não raro, com conflito interno e clivagem do ego, a 

cumplicidade subterrânea que um corpo que se subtrai às diretivas da consciência e 

da vontade estabelece com as censuras inerentes às estruturas sociais‖ 141. 

Não se trata, portanto, de ―poder‖ como uma coisa substantivada, mas 

daquilo de Michel Foucault chamou de ―relações de poder‖, ou seja, ―formas 

díspares, heterogêneas, em constante transformação (...) uma prática social e, como 

tal, constituída historicamente‖ 142. Talvez por isso, Foucault não propõe o estudo do 

poder a partir de uma análise descendente (do seu núcleo reprodutor – Estado – aos 

extratos sociais mais baixos), mas o contrário. A proposta é a avaliação ascendente 

das relações de poder (chamadas de rede de micro poderes) que atravessam toda a 

estrutura social até a sua relação mais abrangente de poder incorporada pelo 

Estado. Neste ínterim, o objetivo é de  

(...) captar o poder em suas extremidades, lá onde ele se torna 

capilar; captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais 

e locais, principalmente no ponto em que, ultrapassando as regras de 

direito que o organizam e delimitam, ele se prolonga, penetra em 

instituições, corporifica-se em técnicas e se mune de instrumentos de 
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intervenção material, eventualmente violentos. 143 

O fato é que ―todo poder enquanto meio é, ou instituinte ou mantenedor 

de direito. Não reivindicando nenhum desses dois atributos, renuncia a qualquer 

validade‖ 144. Exemplo dessa manifestação velada de poder e que, de forma 

bastante acentuada, interioriza a violência simbólica ocorre no campo das religiões. 

Aliás, o próprio conceito de ―religião‖ proposto por Stefano Martelli145 permite 

compreendê-la como instrumento de dominação, na medida em que é ―depositária 

de significados culturais, pelos quais indivíduos e coletividade são capazes de 

interpretar a própria condição de vida, construir para si uma identidade e dominar o 

próprio ambiente‖. 

O autor sustenta teoricamente seus escritos nas obras de Marx, Engels e 

Feuerbach, entendendo superada a pretensa função integradora tão largamente 

difundida no discurso religioso. Em contrapartida, o que se faz é ocultar as suas 

reais funções, em especial, colocar o homem como objeto central de seu controle a 

partir da restrição a sua autodeterminação. 

Toda religião é fundamentada no sagrado. René Girard146 explica que o 

sagrado é uma experiência da violência temível e constrangedora no interior das 

comunidades que os homens acreditam e reconhecem nela um poder que os 

ultrapassa, um poder literalmente transcendente, perante o qual têm demasiado 

medo para que possa desobedecer-lhe, a fortiori para negar a sua existência. 

E esse medo é muito bem explorado como instrumento para a dominação.  

Como regra, os sermões são carregados de ameaças (exclusão do reino dos céus), 

proibições orquestradas pelo arbítrio o titular da ―palavra‖, censuras das mais 

                                            
143

 FOUCAULT, Michel. Soberania e Disciplina. In: Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1979, p. 182. 

144
BENJAMIN, Walter. Documentos de cultura, documentos de barbárie (escritos escolhidos). 
Seleção e apresentação Willi Bolle. Tradução Celeste H.M. Ribeiro de Sousa et al. São Paulo: 
Cultrix: Editora da Universidade de São Paulo. 1986, p. 160.  

145
MARTELLI, Stefano. A religião na sociedade pós-moderna. São Paulo: Paulinas, 1995, p 34. 

146
 GIRARD, René. O Bode Expiatório e Deus. Colecção Textos Clássicos de Filosofia. Tradução de 
Márcio Meruje. Covilhã, 2009, p. 3. 



87 
 

diversas, além da necessidade da ―oferta‖ 147 sempre muito bem articulada em 

benefício da instituição religiosa que, num contexto bem determinado, se apropria do 

discurso. 

O primeiro passo desse processo se perfaz na absorção irrenunciável da 

crença religiosa. Cumprida essa missão, anota Bourdieu, tem-se aqui um extenso 

campo de lutas pela manipulação simbólica da condução da vida privada e a 

orientação da visão de mundo. As religiões, por meio do discurso da fé148, esforçam-

se na manipulação das visões de mundo, o que, por consequência, acaba por 

transformar as suas práticas e a própria realidade social: ―Todas essas pessoas que 

lutam para dizer como se deve ver o mundo são profissionais de uma forma de ação 

mágica, que, mediante palavras capazes de falar ao corpo, de ‗tocar‘, fazem com 

que se veja e acredite, obtendo efeitos totalmente reais‖ 149.  

No obra História da Loucura, Michel Foucault revela que as múltiplas 

facetas da Igreja Católica do Século XVII se perdurou por vários séculos de sua 

existência:  

(...) os velhos privilégios da Igreja na assistência aos pobres e nos 

ritos de hospitalidade, e a preocupação burguesa de pôr em ordem o 

mundo da miséria; o desejo de ajudar e a necessidade de reprimir; o 

dever e a vontade de punir; toda uma prática equívoca cujo sentido é 
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necessário isolar (...). 150 

Conforme Foucault, esses espaços estavam desativados desde a 

Renascença e foram repentinamente reativados no Século XVII com obscuros 

poderes. Num sentido declarado e difundido, o leprosário tinha apenas função para 

tratamento médico. Porém, suas funções instrumentais envolviam questões políticas, 

sociais, religiosas, econômicas e morais, todas com relevante poder de submissão e 

bastantes eficientes nos desdobramentos relacionados aquilo que se verifica como 

―ordem social‖.  

Norberto Bobbio151 já diagnosticava que ao lado do poder econômico e do 

poder político152, existe o poder ideológico. Este poder não é exercido sobre os 

corpos, tal como faz o poder político; também não se manifesta sobre os bens 

materiais dos quais se necessita o sujeito para viver ou sobreviver, como faz o poder 

econômico. O poder ideológico é exercido ―sobre as mentes pela produção e 

transmissão de ideias, de símbolos, de visões do mundo, de ensinamentos práticos, 

mediante o uso da palavra (...) é extremamente dependente do homem como animal 

falante‖. 

A Violência Simbólica, portanto, está associada ao poder da dominação, 

desempenhada como uma forma de coerção mecânica e até mesmo, submissão 

voluntária, o que vem a constituir um Poder Simbólico. E esse modo de avaliação do 

fenômeno também é atestado por aquilo que compreende Hanna Arendt153, quando 

realiza a diferença entre poder político e o mero exercício de violência. Conforme a 

autora, os segmentos informais de controle social (tais como a Escola e a Igreja, 

tratados nas linhas anteriores) também exprimem exemplos de violência, muito 

embora o discurso justificador desses segmentos não permita essa compreensão. A 
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questão é: o espaço político nunca é ―puro‖, mas sempre implica alguma espécie de 

confiança na violência pré-política, pelo que, a relação entre o poder político e 

violência pré-política é de implicação recíproca. Neste ponto, Arendt anota que ―Se 

nos voltarmos para os debates sobre o fenômeno do poder, descobriremos logo que 

existe um consenso entre os teóricos políticos da esquerda e da direita de que a 

violência nada mais é do que a mais flagrante manifestação de poder‖ 154. 

A compreensão dessa Violência como produto de um poder acarreta uma 

alteração paradigmática daquela Violência captada apenas no campo do subjetivo. 

Tanto que, numa análise mais minuciosa, pode-se afirmar que a violência não é 

apenas o complemento necessário do poder, mas o próprio poder já está sempre na 

raiz de toda relação aparentemente ―apolítica‖ de Violência. A Violência aceita e a 

relação direta da Igreja, da família, a incorporação da (des)informação oriunda dos 

meios de mídia (avaliados na sequência), bem como outras formas de controle 

social ―apolíticas‖ são, em si mesmas, conforme afirma Slavoj Žižek155,  a reificação 

de certa luta ético-política. Por isso, o autor diz que a tarefa das análises críticas é 

perceber o processo político oculto que sustenta todos essas relações ―a‖ ou ―pré‖ 

políticas. Na sociedade contemporânea, a política é o princípio estrutural que a tudo 

engloba, assim, qualquer neutralização de algum conteúdo parcial indicando-o como 

―apolítico‖ é, por excelência, um gesto político. 

E assim, quanto mais se mergulha na análise desse rompimento 

compreensivo, mais importante se faz refletir acerca do universo de representações 

que existe quando do funcionamento regular das instituições que integram o Poder 

Simbólico. Com a mudança de paradigma neste campo compreensivo, verifica-se a 

necessidade da análise das transformações objetivas em torno do fenômeno.  

A importância disso se revela especialmente no sentido de o indivíduo se 

proteger dos segmentos de controle colocados no plano social por meio do Poder 

Simbólico nos ambientes de mídia, nas religiões, nos discursos oficiais 
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disseminados pelas instituições públicas e privadas, bem como no espaço escolar. 

Isso é importante porque a formação do habitus do indivíduo é concretizada a partir 

de sua neutralidade e aceitação do processo, na maior parte das vezes, quando não 

o enxerga. 

O Poder Simbólico é uma forma transformada e legitimada de outras 

formas de poder.156 A destruição deste poder de imposição simbólico radicado no 

desconhecimento supõe a tomada de consciência do arbitrário, quer dizer, a 

revelação da verdade objetiva e o aniquilamento da crença: é na medida em que o 

discurso heterodoxo destrói as falas evidências da ortodoxia, restauração fictícia da 

doxa, e lhe neutraliza o pode de desmobilização, que ele encerra um pode simbólico 

de mobilização e de subversão, poder de tornar atual o poder potencial das classes 

dominadas por ele. 157 

Uma vez compreendida a operacionalidade do fenômeno, a Violência 

Simbólica pode ser utilizada de maneira invertida aquela proposta esperada pelos 

seus manipuladores (dominação), sobretudo, porque a ignorância de sua existência 

funciona como pedra angular para que o poder opere. Neste caso, o reconhecimento 

de ilegitimidade do processo pode funcionar como ―um vigoroso instrumento de 

liberação, uma vez que permite explicitar o jogo com o qual estamos envolvidos, a 

posição que nele ocupamos e o poder de atração que exerce sobre nós‖ 158. 

 

2.2  O PODER SIMBÓLICO E A CULTURA DO MEDO 
 

Os Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE) funcionam com maestria no 

condicionamento social do homem ao dispensarem toda uma carga de valores a 

serem reproduzidos ou a serem rejeitados, a depender da conveniência dos que 

detém essa relação de poder. A preocupação do Estado, a partir desses aparelhos, é 

a conservação dos órgãos de poder pelo consenso. Como se verificou, são muitos 
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os instrumentos condicionantes, todos eles compreendidos na tarefa de 

consolidação da ideia de que o mandatário do Estado é, também, o mais importante 

construtor e disseminador do senso comum, determinante para a submissão 

voluntária do sujeito (consenso) a compreensão da Violência num plano estritamente 

subjetivo. O respaldo da sociedade é, então, necessário para que se legitimem as 

várias formas de controle que simultaneamente operam nas entranhas do corpo 

social. Mas, como justificá-las?  

Em 22 de outubro de 2011, na Conferência de Estoril, Mia Couto 

(vencedor do Prêmio Camões de 2013) proferiu o discurso intitulado ―Murar o 

Medo‖159. Em sua fala, o escritor moçambicano articula o medo como produto de 

uma violência muito bem construída no sentido de se alcançar ou garantir 

determinado poder de dominação sobre o outro: ―Para fabricar armas é preciso 

fabricar inimigos. Para produzir inimigos é imperioso sustentar fantasmas. (...) Eis o 

que nos dizem: para superarmos as ameaças domésticas precisamos de mais 

polícia, mais prisões, mais segurança privada e menos privacidade‖. O medo, 

portanto, é um mecanismo de justificação da necessidade de instrumentalização das 

demais formas de controle, dentre as quais, o controle penal. 

O pensamento abstrato é a base da linguagem simbólica que caracteriza 

o humano e grande parte disso, conforme se verificou, é construído a partir daquilo 

que chega ao sujeito através dos meios de mídia. No plano da criminologia, a 

questão é apresentada por Eugênio Raúl Zaffaroni160, que intitula esse poder 

ideológico de criminologia midiática. De acordo com o autor, erupções de espécies 

criminosas ganham publicidade e se mostram instrumentos ameaçadores sem que 

se saiba se, realmente, são produzidos espontaneamente ou então, trata-se de 

produto de uma espécie de produção proposital de fatos violentos, em benefício de 

agências quaisquer ou mesmo dos interessados na venda de segurança privada. O 

problema maior é que não se mede o efeito reprodutor da criminologia midiática, 

razão pela qual não se sabe até que ponto ela reproduz o delito ou incrementa os 
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conflitos. Dessa forma, se as pesquisas mostram que a principal reclamação social é 

a insegurança, isso ocorre exatamente porque o pânico moral foi instalado pela 

criminologia midiática. 

Como o pânico, a pessoa rompe com o controle racional individual para 

se deixar dominar pela irracionalidade. Dessa forma, não se avalia se há reais 

fundamentos para o sentimento de pânico, o que invalida as possibilidades 

coerentes de ponderação da situação que se apresenta. 161 

 A televisão, por exemplo, sofre intensas críticas por autores da sociologia 

nesse viés de abstração. Sobre ela, Pierre Bourdieu afirma que tem a capacidade de 

criar mecanismos que anulam a capacidade de pensamento do telespectador, pois 

―convida à dramatização, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um 

acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter dramático, 

trágico‖ 162. A relação da comunicação por imagens comporta a peculiaridade da 

impactar a espera do emocional, razão pela qual não se pode estranhar que os 

serviços de notícias se aproximem muito de síntese de catástrofes, as quais 

impressionam e dão pouca margem a qualquer reflexão. 163 

A incessante perseguição a bons índices de audiência é impulsionada por 

uma ―pressão‖ criada e mantida pelos próprios profissionais encarregados de trazer 

a notícia164 ao público geral e que deve ser tratada, na maior parte possível, na 

busca da prioridade dessa ―informação‖ que será divulgada em primeira mão por 

este ou por aquele órgão específico. Na linguagem interna do campo165 jornalístico, 

a esse fenômeno dá-se o nome de ―furo‖, característica que está também 

relacionada com a ―credibilidade‖ jornalística, com a qual se busca conquistar a 

confiança e a fidelidade dos receptores. Tem-se, assim, a lógica da busca do novo 

como fator de controle: a velocidade na obtenção da notícia seria a preliminar para 
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ser ―atualizado‖, para ―não ficar para trás‖, o que indica uma superficialidade na 

avaliação dos fatos e do conhecimento com o permanente esquecimento do 

acontecimento ―velho‖ pelo critério único de ser o conteúdo do material divulgado 

uma ―novidade‖.166 

Dificilmente, assim, a reflexão tem lugar neste ambiente porque se 

trabalha com ―ideias feitas‖ 167. As ―ideias feitas‖ são ideias aceitas por todo mundo, 

opiniões banais, convencionais, notadamente construídas a partir de clichês. 

Quando se aceita uma ideia pronta na forma do ―é isso mesmo‖, essa ideia já 

transpôs o marco da aceitação, de maneira que o problema da recepção não se 

coloca. Leve-se em conta, por exemplo, um discurso ou uma mensagem televisual. 

Qual é o grande desafio a ser superado? O problema maior da comunicação é de 

saber se as condições de recepção da mensagem são preenchidas e por isso, faz-

se importante resolver a seguinte dúvida: aquele a quem a mensagem é dirigida tem 

o código para decodificar o que está sendo dito? Quando se emite uma ―ideia feita‖, 

o código é ofertado juntamente com a mensagem, de forma que o problema está 

resolvido. A comunicação faz-se instantaneamente porque, em certo sentido, ela não 

existe (ou é apenas aparente). Sob o discurso justificador de instrumentalizar a 

notícia, instrumentaliza-se a realidade. 168 A troca de ―lugares-comuns‖ que 

desempenham um grande papel na conversação cotidiana tem a virtude de que 

qualquer pessoa pode admiti-los, e de forma imediata. Em sentido oposto, está o 

pensamento que é, por definição, conforme alerta Pierre Bourdieu169, subversivo. O 

pensamento tem como característica o desmonte das ―ideias feitas‖. Tanto que, 

quando René Descartes fala de demonstração, ele trata de longas cadeias de 

razões. E isso leva tempo, pois é necessário instrumentalizar uma série de 

proposições encadeadas por ―portanto‖, ―em consequência‖, ―dito isso‖, ―estando 

entendido que‖, etc. Por isso, esse desdobramento de reflexões verdadeiramente 
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pensantes está intimamente atrelado ao tempo.  

Outra referência crítica da televisão é o cientista político italiano Giovanni 

Sartori. Na obra intitulada Homo Videns: Televisione e Post-Pensiero170, o autor 

coloca que o sujeito acredita em tudo que assiste sem se debruçar em qualquer 

orientação se aquilo que está sendo-lhe ofertado a título de informação é ou não 

verdadeiro. Conforme Sartori, de homo sapiens o homem pós-moderno se 

transforma em homo videns (o que explica o título da obra) em razão da 

instrumentalização da cultura audiovisual que lhe é servida pronta. 

Tal como as conclusões realizadas por Bourdieu, Sartori também avalia 

como principal problema dessa passividade contemporânea o estreitamento da 

capacidade de pensar o mundo e cultivar o pensamento abstrato.171 Isso porque 

quando se restringe a absorção da comunicação por imagens, é certo que elas 

referem-se sempre, e necessariamente, a coisas concretas, pois é a única coisa que 

elas podem mostrar. Por consequência, aquele que recebe a informação é instado, 

de maneira permanente, ao pensamento concreto, o que capacita o seu exercício 

para o pensamento abstrato. 172 

Da exposição dessas coisas concretas, opera-se a pretensa legitimação 

da ação dos agentes que atuam nessas esferas midiáticas. É que, a partir disso, a 

notícia é entregue ao público em geral como espelho da realidade e não como 

produto social compartilhado do qual o jornalista faz parte, o que traz a tona aquela 

velha concepção positivista do observador neutro com relação ao objeto observado, 

encorada na filosofia do sujeito ou da consciência. E isso pode ser facilmente 

diagnosticado a partir dos estudos de Pierre Bourdieu173 sobre a televisão, quando 

se verifica a pressão realizada pelo meio jornalístico no trabalho dos juízes e dos 
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demais profissionais que atuam na Justiça Criminal, sobretudo, quando exprime a 

visão de seus âncoras ou convidados, bem como seus valores próprios174 (o que se 

denomina no campo da mídia: ―jornalismo de opinião‖) na qualidade de porta-vozes 

da população em geral, da ―emoção popular‖ ou da ―opinião pública‖.  

Um dos problemas dessa operacionalidade midiática e que mais parece 

uma ―verdadeira transferência do poder de julgar‖ transita no fato de que o campo 

jornalístico age, enquanto campo, sobre os outros campos.175 Assim, um campo que 

é cada vez mais dominado pela lógica do comércio, impõe cada vez mais suas 

limitações aos outros universos. No caso da TV, através da pressão alinhada ao 

índice de audiência, o peso da economia se exerce sobre a televisão e, também, 

através do peso da TV sobre o jornalismo, ele se exerce sobre os outros jornais (e 

sobre os jornalistas que lá praticam o jornalismo) ainda sobre os mais bem 

intencionados. Por consequência, e da mesma forma, por meio da mesma pressão 

do conjunto do campo jornalístico, pesa ele sobre todos os campos de produção 

cultural, inclusive, aqueles situados no campo do Direito.176 E isso coloca em perigo 

as próprias instituições que atuam no âmbito das críticas formuladas e 

dimensionadas por esses atores midiáticos. Na esfera jurídica, a postura pode 

colocar em discussão tudo o que foi duramente conquistado com racionalidade 

coletiva,177 ―importantes aquisições garantidas pela autonomia de um universo 

jurídico capaz de opor sua lógica própria às intuições do senso de justiça, do senso 
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comum jurídico frequentemente vítimas das aparências ou das paixões‖ 178. No 

âmbito do Sistema de Justiça Criminal, portanto, a mídia está longe de ser o 

imparcial cronista dessa escala do estado de polícia: é um protagonista importante, 

seja na difusão da mentalidade policialesca que a sustenta, seja na seleção dos 

casos que podem alimentá-la. Ela pauta as agências do Sistema Penal na razão 

direta em que seus operadores sucumbam às tentações da boa imagem. Em alguns 

casos, o processo que verdadeiramente importa é o processo que tramita 

virtualmente, nas manchetes, nas imagens, na carranca dos âncoras e 

comentaristas do noticiário e que monopolizam a narrativa dos fatos179.   

Deve-se levar em conta, então, aquilo que registra Nelson Traquina180, de 

que toda e qualquer notícia é produto de complexos processos sociais de interação 

dos jornalistas, seja com a sociedade em geral, seja com a comunidade profissional, 

seja com a organização jornalística cada qual faz parte.  

Todavia, a criminologia midiática não deve apenas ser identificada com 

televisão, ou mesmo, com a totalidade dos meios de comunicação que a estimulam. 

Apesar de ser bastante tormentoso negar a condição manipuladora desses meios de 

mídia, tampouco se podem ignorar alguns desses instrumentos que só têm 

funcionalidade por puro rating e outros por mera ignorância ou mesmo, falta de 

dever de cuidado no preparo da informação. Daí a necessidade de se estabelecer 

um diálogo constante entre os atores que atuam no processo de criminalização e os 

proprietários e funcionários dos meios de comunicação. 181 

Neste passo, Eugênio Raul Zaffaroni182 afirma ser necessário introduzir 

um discurso diferente e não violento nessas fábricas reprodutoras de ideologia com 

a neutralização do aparelho de propaganda violenta do Sistema Penal com a 
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introdução de mensagens diferentes nos meios de comunicação de massa. Neste 

caso, as ―notícias‖ poderiam ser submetidas a um controle técnico que evitasse sua 

difusão através da televisão de maneira a provocar ou implicar metamensagens 

reprodutoras de violência, de crimes, de uso se armas, de condutas suicidas, etc. 

Por óbvio, esse controle técnico seria taxado como ato lesivo à liberdade de 

imprensa (ou de expressão). Porém, apesar de a liberdade de expressão consistir 

na livre circulação das ideias e no amplo direito à informação, essas ideias 

noticiáveis não são atingidas quando se proíbe inventar fatos violentos não 

ocorridos, divulgar imagens de cadáveres despedaçados, explorar a dor alheia 

surpreendendo declarações de vítimas ou familiares e amigos desolados, ou seja, a 

propagação de mensagens irresponsáveis que constituem uma deslealdade 

comercial com o simples objetivo de obter audiência. 

A criminologia midiática é, hoje, uma arma de luta contra o Estado de 

Bem-estar, e que, mediante o pânico moral consubstanciado no medo, faz com que 

as pessoas se sintam em constante perigo (para sua vida, para o seu patrimônio, 

para o seu corpo, etc.).183 Dentro dessa dinâmica, opera-se a instantânea falta de 

senso crítico e a consequente aceitação do convencionado como se fosse este o 

único ponto de vista possível. Não por outra razão, as imagens que o público em 

geral guarda a respeito da justiça criminal é aquela, predominantemente, baseadas 

na apresentação das atividades divulgadas pela mídia, pois sempre que essas 

pessoas participam de modo vicariante da Justiça ou avaliam o Sistema Penal na 

condição de observadores, o fazem baseadas nas imagens da mídia. 184 

 E um dos problemas gerados por essa oposição a reflexão está alinhado, 

justamente, nas razões pelas quais a mídia tem um lugar de fala quando o tema em 

pauta é o Sistema Penal185, o que é muito bem explorado por Alexandre Bizzotto186 
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em estudo que procura fotografar as reações provocadas pelo manejo do medo para 

se alcançar a imposição de falsos consensos alinhavados com a promoção do 

punitivismo. 187 

Por isso, pode-se que esses segmentos da mídia são, hoje, elementos 

indispensáveis para o exercício de poder de todo e qualquer Sistema Penal. 

Suprimidos esses instrumentos, a experiência direta da realidade social permitiria 

que a população notasse a falácia dos discursos de justificação punitivista. Não seria 

possível, dessa forma, induzir os medos no sentido desejado, nem reproduzir o 

sentimento de falta de segurança da população em razão da simples dúvida quanto 

à ineficácia tutelar de todo este aparelho, o que acaba por atingir um plano 

psicológico muito profundo nas pessoas. 188 Por via reflexa, esses medos são 

potencializados por meio das imagens midiáticas que contribuem para a 

naturalização da expansão da resposta penal, tanto sob a perspectiva do senso 

comum cotidiano das pessoas quanto na formação do senso comum teórico dos 

agentes que atuam no Sistema de Justiça Criminal. 
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Enraizando-se uma cultura do medo, impacta exatamente na produção do 

imaginário social ideologicamente efetivado e amplamente divulgado pelos meios de 

mídia e reproduzido na organização familiar (vertical), nas religiões como forma de 

pecado, na escola como espécie de sanção disciplinar, bem como em outros setores 

que integram e alicerceiam o ambiente social. Neste panorama, importa analisar os 

motivos pelos quais a sociedade elege como prioridade quase que absoluta aqueles 

instrumentos alinhados ao punitivismo, bem como a resposta pretendida ao 

causador do medo coletivo. 

 

2.2.1 Mas, medo de quê? 

O ato de sentir medo não integra os domínios da razão.189 Ainda assim, 

tem o medo se tornado ele cada vez mais determinante na formação de paradigmas 

sociais ao que passa a influenciar substancialmente no manejo das ferramentas de 

controle penal. 190 Diante disso, importa investigar os instrumentos relacionados à 

dinâmica de contenção do medo, ou seja, aquilo que pode ser compartilhado à 

negação do sentimento que causa desconfortos determinantes e, a partir dos quais, 

se brada por providências. 

Uma anedota da antiga República Democrática Alemã contada por Slavoj 

Žižek procura mostrar que o sujeito acaba por aderir à linguagem estabelecida pela 

ordem simbólica sem que, no mais das vezes, se dê conta disso:  

Um trabalhador da Alemanha oriental consegue um emprego na 

Sibéria; sabendo que todas as cartas serão lidas pelos sensores, ele 

combina com os amigos: ―vamos estabelecer um código: se a carta 

que vocês receberem estiver escrita em tinta azul comum, é 

verdadeira, se estiver escrita em tinta vermelha, é falsa‖. Depois de 

um mês, seus amigos receberam a primeira carta, escrita em azul. 

Tudo está maravilhoso aqui. ―As lojas estão cheias, a comida é 

abundante, os apartamentos são amplos e bem aquecidos, os 
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cinemas exibem filmes ocidentais, há muitas garotas querendo ter 

um caso, a única coisa que eu não consigo obter é tinta vermelha‖.191 

O conto trazido pelo autor parece muito bem se encaixar na percepção de 

violência plenamente difundida no contexto social. Há uma liberdade interpretativa; 

falta, porém, a ―tinta vermelha‖ para que se consiga expressar além da paranoide 

midiática e da plena insegurança existencial. E isso pode ser atestado na tentativa 

de se alcançar uma resposta para o seguinte questionamento: tem-se medo de que? 

Vive-se, hoje, na era dos medos. Ainda criança, o medo é do escuro, de 

ficar sozinho, de mulas-sem-cabeça, de sacis-pererês, de bicho-papão, da bruxa 

malvada. Adultos, substituem-se os medos infantis, os quais não encontram mais 

sentido, pelos medos adultos (do bandido, da solidão, da morte, etc.) 192 da Violência 

que, por via reflexa, promove a insegurança. O medo sobrevive, sempre. 

Então, contrariamente à impressão esmagadora criada pela fixação dos 

meios de comunicação em relação ao tema, a preocupação com segurança não é 

nova nem excepcionalmente aguda na população. A grande maioria das pesquisas 

acerca do ―medo do crime‖ é medida pela adesão à frase ―eu não me sinto 

seguro‖.193 O medo existe, muito embora não se saiba bem ao certo apontar o seu 

objeto motivador. Quando se reconhece que o elemento causal do medo é a 

Violência, igualmente, não se estabelece coerentemente o seu artifício propulsor. 

Mas, há um papel destinado à Violência e ao enraizamento do medo na cultura 

social: a substancial exploração de signos de Violência e necessidades de reação a 

ela.  

Problema é que o sujeito não é violento em si, mas para com alguém. Ou 

seja, seus atos são assim interpretados. Por meio do discurso, ele se torna; para que 

assim se firme, rótulos são criados e distribuídos num ambiente de estigmatização. 
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Ao aderir e reproduzir este etiquetamento tal como ele é posto e difundido, dá-se 

―tinta vermelha‖ à Ordem Simbólica. 

A segurança, certamente, está abrangida dentre o mais significativo 

desses signos. No seu oposto, encontrar-se-ia a Violência. E é por isso que, no mais 

das vezes, pronuncia-se que a insegurança é produto da Violência. Numa 

interpretação lógica e radicalizada, para se alcançar a segurança e se eliminar 

sistematicamente o medo, deve-se reduzir sistematicamente a Violência. Mas, de 

que forma?  

A maneira usual é uma reprodução da Violência contra aquilo que se diz 

violento e que, por consequência, causaria a insegurança (polarização dos opostos). 

Robert Castel explica essa ambígua relação: ―A insegurança moderna não estaria na 

falta de proteção, pelo contrário, sua sombra levada para um universo social que se 

organiza em torno de uma busca incessante de proteção e uma busca frenética pela 

segurança‖194. Neste contexto, para dominar certas questões que colocariam em 

xeque a segurança, novos riscos seriam necessários. 

Esse equívoco diz muito a respeito da negação da Violência Subjetiva. 

Anthony Giddens195, a respeito, trabalha a concepção da Segurança Ontológica. 

Trata-se da confiança que a maior parte das pessoas tem na continuidade de sua 

auto identidade e na continuidade de seus ambientes de atuação social e de 

desenvolvimento de suas experiências. É ela, então, quem permite que o indivíduo 

experimente emoções positivas estáveis.  

Zigmunt Bauman196 explica que o ser humano contempla um plano 

reacionário mais abrangente que aquele diagnosticado nos animais que não fazem 

uso da razão (neste caso, da capacidade de processar as informações que lhe são 

disponibilizadas) para orientar seu comportamento: uma espécie de ―medo de 
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segundo-grau‖, ―derivado‖, ―secundário‖ ou ―reciclado‖. É, assim, a partir do medo 

derivado que o ser humano se norteia para, então, livrar-se daquilo que elegeu como 

perigo e, assim, atingir um grau de segurança que lhe traga determinado conforto 

situacional.  

Trata-se, conforme o autor, de uma estrutura mental que abarca um 

sentimento de ser suscetível ao perigo concentrado na presença de duas categorias 

principais: a) a sensação insegurança; b) a vulnerabilidade. A compreensão firmada 

na primeira é de que o mundo está cheio de perigos que podem, em qualquer 

momento, com algum ou nenhum aviso, abaterem o sujeito. No que se refere à 

segunda categoria, caso algum daqueles perigos se concretize, haverá pouca ou 

nenhuma chance de sobre ele exercer defesa, pois o pressuposto da vulnerabilidade 

aos perigos depende mais da falta de confiança nas defesas disponíveis do que do 

volume ou da natureza das reais ameaças que afrontam este sujeito. Não basta, 

portanto, ―o desconhecimento do real para a caracterização do medo, sendo 

fundamental cera carga de vulnerabilidade e de incerteza perante o objeto 

provocador do sentimento de medo‖ 197. Assim, 

Uma pessoa que tenha interiorizado uma visão de mundo que inclua 

a insegurança e a vulnerabilidade recorrerá rotineiramente, mesmo 

na ausência de ameaça genuína, às reações adequadas a um 

encontro imediato com o perigo; o ―medo derivado‖ adquire a 

capacidade de autopropulsão. 198 

Vulnerabilidade e incerteza são as duas qualidades da condição humana 

a partir do qual é produzido o ―medo oficial‖, o medo criado e manipulado pelo 

homem. Trata-se daquilo que Bauman chama de ―medo cósmico‖ ou horror ao 

desconhecido, à incerteza. 199 
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Numa interpretação objetiva, pode-se afirmar que a inclinação de 

autopropulsão do ―medo secundário‖ interfere diretamente na vida cotidiana do corpo 

social, que tem a sensação de a todo tempo estar, por uma ou outra causa, 

ameaçado. O temor existe, ainda que não se saiba, no mais das vezes, o que se 

teme. Este ―não saber‖ é diagnosticado por meio de ―dúvida‖ ou ―incerteza‖, o que 

fez com que Bento Espinosa200 tratasse o medo como ―uma tristeza instável, nascida 

também da imagem de uma coisa duvidosa‖. Conforme o autor, extraída a dúvida, 

instalar-se-ia o desespero. 

Essa fórmula é muito bem conduzida e explorada, também, no cinema. 

Considerado o "Mestre dos filmes de suspense", Alfred Hitchcock deixa entrever de 

forma bastante clara esse processo de construção do medo: ―Não existe terror no 

estrondo, apenas na antecipação dele‖ 201. 

Os animais, os quais não dispõem da razão, compartilham do medo com 

os seres humanos. Porém, o medo que a eles acomete é determinado por um fator 

específico, e a reação na modalidade de fuga ou agressão é dele ou a ele 

direcionado. 

Sem saber exatamente o que teme, lê-se na contemporaneidade social 

uma espécie de medo difuso que se expressa dos mais diferentes modos, 

diagnosticado por aquilo que George Gerbner202 intitulou de ―a síndrome do mundo 

vil‖: ―veja uma quantidade suficiente de brutalidade na TV e você começará a 

acreditar que está vivendo em um mundo cruel e sombrio, em que você se sente 

vulnerável e inseguro‖203. Conforme Gerbner, há uma relação causal verdadeira 

entre a exposição à violência e o sentimento da pessoa dentro de seu lugar na 

estrutura de poder: o sentimento de vulnerabilidade, de insegurança e de demanda 

                                                                                                                                        
inevitavelmente o mesmo efeito. Assim, os medos são capazes de se manter e se reforçar 
sozinhos. Já têm vida própria. Conforme: BAUMAN, Zigmunt. Confiança e medo na cidade. 
Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009, p. 31 (versão digital). 

200
 ESPINOSA, Bento. Os pensadores. 3. ed. Seleção de textos de Marilena de Souza Chauí.  
Tradução de Marilena de Souza Chauí [et al.]. Versão Digital. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 
195. 

201
 BARRY, Glassner. Cultura do Medo. Tradução de Laura Knapp. São Paulo: Francis, 2003, p. 14-
15. 

202
 Reitor Emérito da Escola de Comunicação Annenberg, da Universidade da Pensilvânia/EUA. 

203
 BARRY, Glassner. Cultura do Medo. Tradução de Laura Knapp. São Paulo: Francis, 2003, p. 99-
100. 
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por proteção. 204 

Tal como Bauman, Gerbner identifica as expressões ―insegurança‖ e 

―vulnerabilidade‖ como intimamente relacionadas ao fenômeno da violência e 

produtos, portanto, do medo de segundo-grau. Neste caso, as pessoas as quais o 

medo aflige com o sentimento de insegurança e vulnerabilidade, podem interpretá-lo 

com base nos mais diversos tipos de ―perigos‖, ainda que não exista qualquer 

correspondência (e frequentemente não há) sólida na contribuição entre um e outro. 

Conforme Bauman205, ―as reações defensivas ou agressivas resultantes, destinadas 

a mitigar o medo, podem assim ser dirigidas para longe dos perigos realmente 

responsáveis pela suspeita de insegurança‖ e vulnerabilidade.  

A vulnerabilidade que tratam os autores conduz a uma dimensão trágica 

da sociedade, ainda que a partir de componentes de subjetivação. O medo de causa 

indeterminada e de planificação difusa culmina por gerar uma paixão não muito 

diferente de sua própria causa: a necessidade de segurança. Impregna-se um lema: 

―tornar as ruas de novo seguras‖ (tal como outrora o foram). Mas, como alcançar a 

este objetivo? Mais formas de controle (seletivo – a quem dá medo) e absorvidas 

pelo coletivo na forma de remédios para a doença que a atormenta.206 O objetivo: 

minimizar a vulnerabilidade provocada pelo medo e, consequentemente, pela 

segurança que nunca se basta. Por consequência natural, ―as pessoas que crescem 

numa cultura de alarmes contra ladrões tendem a ser entusiastas naturais das 

sentenças de prisão e de condenações cada vez mais longas. Tudo combina muito 
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 Recente pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e realizada pelo 
Datafolha em 28 de julho de 2015 confirma essa compreensão. No levantamento, foram 
entrevistadas 1.307 pessoas em 84 municípios em todas as regiões do país, com margem de erro 
de três pontos. A pesquisa mostrou que 81% dos entrevistados temem ser assassinados, 
percentual que aumentou desde o último estudo realizado em 2012, quando o número era de 
65%. Curioso é que, desses 81%, apenas 20% admitem ter já sofrido ameaças de morte. Desses 
que tem medo de serem assassinados, conforme a pesquisa, 49% disseram acreditar que podem 
ser vítimas de homicídios já no próximo ano (em 2012 eram 29%). Ainda, o levantamento mostra 
que 62% dos moradores das cidades que contemplam mais de 100 mil habitantes têm medo de 
ser vítima da violência por parte da Polícia. Ver: TUROLLO JR., Reynaldo. Maioria da população 
diz ter medo da Polícia Militar, aponta Datafolha. Folha de São Paulo. 31/07/2015. 

205
 BAUMAN, Zigmunt. Medo Líquido. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 
2008, p. 10. 

206
 Eduardo Galeano ilustra a questão no célebre De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. 
Tradução de Sergio Faraco. 9. ed. Porto Alegre: L&PM, 2007, p. 81. 
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bem e restaura a lógica ao caos da existência‖207. 

As causas do medo, porém, não conferem legitimidade para essa 

interpretação. Roberto Cornelli208 anota que até hoje, os principais problemas 

verificados nas pesquisas sobre o medo da criminalidade dizem respeito aos 

instrumentos de medição utilizados. Assim, em termos gerais, não se mede o medo, 

mas outros estados de ânimo, tais como preocupação, ansiedade e valorização do 

risco. Portanto, ao invés de se medir o medo referente à criminalidade, o que se faz 

é dimensionar uma ansiedade genérica, apontada por alguns autores como formless 

fear (medo sem forma), isto é, um sentimento genérico de mal-estar na vida 

cotidiana, não necessariamente determinado por se ter sido ou ser potencialmente 

vítima de um delito. 

Essas manifestações de ânimo do sujeito não devem (riam) ser 

confundidas com o medo propriamente dito. Na verdade, aquilo que Cornelli209 trata 

como ansiedade muito se aproxima da compreensão de ―medo secundário‖ 

trabalhado por Bauman, pois seria ela gerada por uma espécie de inquietude 

contínua, sustentada pelo pressentimento, sem base em sinais externos concretos 

deque alguma coisa desagradável e perigosa está para acontecer. A preocupação, 

por outro lado, estaria aliada a ―um sentimento fundado na percepção da realidade 

mediada pelos valores e pelo juízo pessoal sobre ela‖ 210. Por fim, a valorização do 

risco se relaciona com o juízo da probabilidade deum evento (criminoso) acontecer e 

não necessariamente provoca o medo de que ele ocorra. 

Assim, verifica-se que não se pode fazer uma leitura segura do medo a 

partir de um nexo de causalidade prévio correspondente. Não se pode garantir que 
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 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 130-131. 

208
 CORNELLI, Roberto. Ética e Criminologia: o caso ―medo da criminalidade‖. Tradução do italiano 
para o português de Nuno Coimbra Mesquita. Título original: ―Etica e criminologia. Il caso 
‗pauradella criminalità‘‖. Impulso: Piracicaba. Nº 14 (35): 49-59, 2003, p. 53. 

209
 CORNELLI, Roberto. Ética e Criminologia: o caso ―medo da criminalidade‖. Tradução do italiano 
para o português de Nuno Coimbra Mesquita. Título original: ―Etica e criminologia. Il caso 
‗pauradella criminalità‘‖. Impulso: Piracicaba. Nº 14 (35): 49-59, 2003, p. 54. 

210
 Exemplo dessa diferenciação pode ser traçada a partir da seguinte leitura: grande parte dos 
brasileiros está muito preocupada com os alarmantes índices de corrupção praticados pelas 
instituições oficiais ligadas ao governo. Não se pode afirmar, porém, que esses mesmos 
brasileiros estão com medo da corrupção ou mesmo, das instituições que assim a exercem.  
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determinado fato repercutirá na subjetividade do sujeito como episódio propulsor de 

medo. E isso provoca um latente paradoxo211. Como bem anota Paulo Sérgio 

Pinheiro212, o contrassenso consiste em induzir a população e os governos a ignorar 

fatores que aliviariam os temores, o que acaba por contribuir para que tudo aquilo 

que tanto se teme se torne realidade. 

O medo, então, serve ao Poder Simbólico; faz-se necessário. Não um 

medo individual, ―mas um medo socialmente partilhado213 o qual corrompe (ou 

fabrica) o senso comum, tornando propícia a dominação mediante a manipulação do 

imaginário‖ 214. As opiniões que se disseminam pelo aparelho social ―são o que é o 

óleo para as máquinas; ninguém se posta de uma turbina e a irriga com óleo de 

máquina. Borrifa-se um pouco em rebites e juntas ocultos, que é preciso 

conhecer‖215.  

A partir disso, a fórmula que traça o conjunto lógico sistemático da 

questão pode ser avaliada a partir dos termos seguintes: a) instala-se no imaginário 

uma situação de terror social provocada por uma violência aparente e largamente 

difundida (Violência Subjetiva); b) essa captação de violência gera um pavor 

coletivo, consubstanciada na ―insegurança‖ e na ―vulnerabilidade‖ (leitura que 

Bauman descreveu como medo de segundo-grau); c) num coro igualmente coletivo, 

a população passa a cobrar das agências de repressão do Estado medidas 

emergenciais para afastar este medo derivado que, como se analisou, não possui 

necessária correspondência com seu denominador causal; por fim, d) justifica-se a 
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 A categoria ―paradoxo‖ pode ser definida como ―uma contradição que resulta de uma dedução 
correta a partir de premissas coerentes‖ (Conforme: WATZLAWICK, Paul; BEAVIN, Janet Helmick; 
JACKSON, Don D. J. Pragmática da comunicação humana. Tradução de Álvaro Amaral. São 
Paulo: Cultrix, 1991, p. 169). 

212
 PINHEIRO, Paulo Sérgio. Medo em todo lugar e em lugar nenhum. Introdução à edição brasileira 
de: BARRY, Glassner. Cultura do Medo. Tradução de Laura Knapp. São Paulo: Francis, 2003, p. 
13. 

213
 Medo social é um sentimento que hoje está incorporado em maior ou menor grau, na formação 
cultural dos indivíduos pertencentes à nossa sociedade. Ele influencia e demarca as escolhas que 
nos são oferecidas em cada ocasião de convivência com os demais integrantes da sociedade. 
Relaciona-se a insegurança e a perda de confiança nas pessoas que estão convivendo no mesmo 
espaço individual (Conforme: BIZZOTTO, Alexandre. A mão invisível do medo: e o pensamento 
criminal libertário. Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p. 64-69). 

214
 GRAZIANO SOBRINHO, Sérgio Francisco Carlos. Globalização e Sociedade de Controle: a 
cultura do medo e o mercado da violência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 145 (nota nº 41). 

215
 BENJAMIN, Walter. Posto de gasolina. In: Rua de mão única. Tradução de Rubens Rodrigues 
Torres Filho e Jose Carlos Martins Barbosa. São Paulo. Editora Brasiliense, 1987, p. 11. 
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repressão estatal contra aquilo que se reconhece no consciente coletivo como fator 

motivador da ―insegurança‖ e ―vulnerabilidade‖ humana.  Em miúdos: se o medo 

(causado pela ―violência‖) é a doença, a repressão, o controle e o disciplinamento 

são os seus remédios. 

Sabe-se, porém, que o medo da criminalidade não está relacionado à sua 

incidência real. De igual parte, não há qualquer estudo criminológico que aponte a 

existência de uma correlação entre taxas de criminalidade de níveis de 

investigações, processos, condenações ou de aprisionamento. Deve-se ter em conta 

aquilo que se denomina ―cifra negra da criminalidade‖ 216.  

De qualquer modo, quando essas agências não judiciais perdem espaço 

no discurso ou credibilidade perante a população em geral e se sentem ameaçadas, 

tendo reduzido o seu poder (por causa de alguma reforma no campo legislativo ou 

jurisprudencial), imediatamente os meios de comunicação de massa (conforme se 

verificou, verdadeiro aparelho de propagando do Sistema Penal) ―lançam uma 

campanha de ‗lei e ordem‘ cujo objetivo não é outro senão atemorizar a população e 

provocar um protesto público as agências políticas ou judiciais a assim deter a 

ameaça a seu poder‖ 217. Essas campanhas são realizadas através de ―invenção da 

realidade‖ (distorção acerca do aumento de espaço publicitário dedicado a fatos de 

sangue, invenção direta de fatos que não aconteceram, etc.) ―profecias que se auto 

realizam‖ (instigação pública para a prática de delitos mediante metamensagens de 

―slogans‖ do tipo ―a impunidade impera no Brasil‖, ―os menores de idade podem 

fazer qualquer coisa‖, ―os presos entram por uma porta e saem pela outra‖, 

―publicidade de novas espécies de criminalidade‖, etc.), ―produção de indignação 
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 Sofre a cifra negra, ver: FIGUEIREDO DIAS, Jorge; COSTA ANDRADE, Manuel. Criminologia: o 
Homem Delinquente e a Sociedade Criminológica. Coimbra: Coimbra Ed., 1992, p. 133; 
GARLAND, David. As contradições da ―sociedade punitiva‖: o caso britânico. Revista de 
Sociologia e Política, novembro de 1999. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, p. 63; 
SANTOS, Juarez Cirino. A Criminologia Radical. Curitiba: IPCP: Lumen Juris, 2006, p. 13; 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro, 
vol. 1: parte geral. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 67; CHAVES JUNIOR, 
Airto; OLDONI, Fabiano. Para que(m) serve o Direito Penal? Uma análise criminológica da 
seletividade dos instrumentos de controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 131-139. 

217
 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema 
penal. Tradução de Vânia Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 
2001, p. 126. 
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moral‖218 (instigação à violência coletiva, à autodefesa, glorificação de ―justiceiros‖, 

apresentação de grupos de extermínio como ―justiceiros‖, etc.).219 

A certeza, ainda que ilusória, de que se está num ambiente social de caos 

aumenta a sensação de insegurança. 220 E por isso, o crescimento da demanda por 

segurança é diretamente proporcional ao aumento da produção e da exposição no 

imaginário social desse medo sem forma que, gradativamente, vai ganhando cara 

quanto mais o discurso é intensificado, culminando naquilo que Eduardo Galeano221 

já diagnosticava há cerca de 20 anos: o medo é a matéria-prima do controle social. 

Mas, para se instalar o pânico moral, é também indispensável o 

incremento do adequado bode expiatório para que lhe sejam imputados os atos 

geradores do medo provocado pela violência e que se projetam como fonte de 

insegurança existencial. 222 Para tanto, a capacidade reprodutora da Violência dos 

meios de comunicação na eleição do bode expiatório também é bastante 

considerável. É que, na necessidade de uma criminalidade mais cruel para melhor 

excitar a indignação moral, basta que a televisão dê exagerada publicidade a vários 

casos de violência ou crueldade gratuita para que, imediatamente, os apelos de 

papéis vinculados ao estereótipo assumam conteúdos de maior crueldade e, por 

conseguinte, os que assumem o papel correspondente ao estereótipo ajustem sua 

conduta a estes papéis. 223  

Assim, o medo do estranho produz sensações desestabilizadoras no ser 

humano e é exatamente por isso que o delinquente ideal é aquele que não se 

identifica com o grupo. Demonizá-lo e sacrificá-lo é solução mais rápida para 
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 Clichês do tipo ―o povo não aguenta mais tanta criminalidade‖; ―se isso continuar como está, o 
povo vai começar a fazer justiça com as próprias mãos‖, etc. 

219
 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema 
penal. Tradução de Vânia Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 
2001, p. 129. 

220
 GRAZIANO SOBRINHO, Sérgio Francisco Carlos. Globalização e Sociedade de Controle: a 
cultura do medo e o mercado da violência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 146.  

221
 GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Tradução de Sergio 
Faraco. 9. ed. Porto Alegre: L&PM, 2007, 107. 

222
 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio Samarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2013, p. 302. 

223
 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema 
penal. Tradução de Vânia Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 
2001, p. 131. 
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apaziguar o mal que o aflige. É dentro dessa perspectiva, aliás, que René Girard224 

desenvolve a compreensão de como se estruturam as antigas sociedades e as 

modernas: do desejo, da eleição de bodes expiatórios e do sacrifício. 

2.3  A VIOLÊNCIA SACRALIZADA 

René Girard é um filósofo francês encarregado do estudo da Violência 

nas sociedades primitivas. Ele trabalha a dinâmica mimética da Violência, aplicando-

a nas sociedades contemporâneas. O autor observa que o principal critério de 

eleição dos desejos do homem é fundamentado na imitação. O homem imita os 

desejos do outro e, por esta razão, está inclinado para aquilo que se entende por 

―rivalidade mimética‖ 225 (aquilo que se produz na medida em que se toma o Outro 

como paradigma), processo que tende a se agravar pelo fato de essa imitação 

constantemente ricochetear entre os parceiros. Neste caso, ―quanto mais eu desejo 

este objecto que tu já desejas, mais ele se te apresentará desejável e, em 

contrapartida, mais ele me parecerá desejável para mim‖ 226. A partir disso, gera-se 

uma tensão que culmina numa Violência difusa (já que todas as pessoas tendem a 

desejar exatamente as mesmas coisas). 227 

Embora a ―invenção‖ da noção de desejo mimético seja atribuída à Girard, 

ele próprio recusa esta condição. Isso porque, conforme ele, o mimetismo é uma 
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 Ver: GIRARD, René. La violência y lo sagrado.  Traducción Joaquín Jordá. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 1995. 

225
 A categoria ―mimesis‖ deriva do grego mímesis e significa ―imitação‖ (imitatio, em latim). Designa a 
ação ou faculdade de imitar; cópia, reprodução ou representação da natureza, o que constitui, na 
filosofia aristotélica, o fundamento de toda a arte. Heródoto foi o primeiro a utilizar o conceito e 
Aristófanes, em Tesmofórias (411), já o aplica. O fenômeno não é um exclusivo do processo 
artístico, pois toda atividade humana inclui procedimentos miméticos como a dança, a 
aprendizagem de línguas, os rituais religiosos, a prática desportiva, o domínio das novas 
tecnologias, etc. Por esta razão, Aristóteles defendia que era a mímesis que nos distinguia dos 
animais (E-Dicionário de Termos Literários de Carlos Ceia. Disponível em: 
<http://www.edtl.com.pt/>. Acesso em 18 de maio de 2015).  

226
 GIRARD, René. O Bode Expiatório e Deus. Colecção Textos Clássicos de Filosofia. Tradução de 
Márcio Meruje. Covilhã, 2009, p. 4. 

227
 Essa perspectiva se aproxima daquilo que Lacan chama de ―escolha de objeto e identificação‖. De 
acordo com este critério, a escolha do objeto se faz, sempre, sob a perspectiva do desejo de um 
terceiro: deseja-se o desejo do Outro, tal como se passa na obra ―Hamlet‖ de William 
Shakespeare: Hamlet não deseja Ofélia senão quando Laertes manifesta amor epreocupação com 
a irmã. In: LACAN, Jacques. O Seminário: livro 5 (As formações do Inconsciente). Tradução de 
Vera Ribeiro. Versão final de Marcus André Vieira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 

http://www.edtl.com.pt/
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teoria reveladora do comportamento humano (e que, por isso, não necessitaria ser 

―inventada‖). Para o autor, a disciplina que formula essa ideia mais claramente é a 

literatura.  

E é pela via do campo literário que René Girard investiga a categoria 

―desejo‖ a partir do contraste entre mentira romântica e aquilo que ele considera 

verdade novelesca. 228 Para o romântico, o desejo é linear (vai do ponto ―a‖ ao 

ponto ―b‖, sem que exista interferência externa): há alguém que quer o objeto 

desejante e há, na outra ponta, o objeto que é por alguém querido. No entanto, o 

autor sustenta que essa ideia unidimensional de desejo nada mais é do que uma 

mentira romântica. A razão é que, conforme a literatura, o desejo não é linear, mas 

triangular: o desejo de uma pessoa é cópia do desejo dos demais.  

O autor se opõe, então, aquilo que se conhece como ―liberdade plena 

para as escolhas‖ ao passo em que, para esta armadilha, verifica-se uma lacuna 

contingente no livre arbítrio, chegando-se a formular uma ―ilusão moderna de 

autonomia‖: as pessoas não são nem autônomas, nem tão livres como, talvez, 

imaginem ser. Todas as pessoas estão condicionadas ao âmbito dos seus desejos 

(mas aqui não se está tratando de desejos com campo do abstrato, mas no campo 

do comportamento humano no âmbito concreto). Trata-se, portanto, de uma 

dinâmica comportamental totalmente distinta à concepção romântica: enquanto os 

românticos dizem ―nós queremos coisas‖, na verdade, o que nós queremos são as 

coisas que os outros também querem. 229 

Seguindo essa linha girardiana, o objeto não possui um valor em si 

mesmo. Ele desperta valor quanto mais é desejado pelo outro, o que revela um 
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 GIRARD, René. Mentira romântica y verdade novelesca. Traducción Joaquín Jordá. Barcelona: 
Editorial Anagrama, 1985. 

229
 A partir da distinção apresentada por Jean-Paul Sartre (uma das influências de René Girard) entre 
realismo e idealismo em filosofia, pode-se anotar o seguinte: para o realismo, o homem deseja a 
mulher porque ela é desejável (contém alguns atributos que levam a isso: aparência física, 
inteligência, etc.), ao passo que para o idealismo, o homem deseja a mulher porque ele acredita 
que ela é desejável, ou seja, conscientemente, no campo das ideias dele, há uma projeção de 
mulher desejável (SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada: Ensaio de Ontologia Fenomenológica. 
Tradução de Paulo Perdigão. Petrópolis: Vozes, 1997). Ocorre que há um terceiro caso em que as 
ciências humanas tem pouco considerado: o homem deseja a mulher porque ela é desejada por 
outro homem (dinâmica mimética). Dizendo de outro modo, a relação entre sujeito e objeto é 
mediatizada por outro sujeito de forma que os dois desejos convergem sobre o mesmo objeto: a 
mulher. 
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importante fenômeno dentro da percepção de medo e da leitura, a partir dele, da 

Violência: por meio da compreensão do desejo mimético, é possível entender porque 

razão o desejo de poucos indivíduos toma corpo na cobiça coletiva a partir da 

imitação. 230 A escolha do objeto se faz sob a perspectiva de um terceiro: deseja-se o 

desejo do outro. Por isso, não é na diferença que está situada a fonte do conflito, 

mas na identidade. A violência é, de forma estrutural, uma violência do mesmo. 

Assim, é ―justamente quando um homem exige a identidade das condições e 

começa a lutar (...) para ser como o outro, que ele o encontra como obstáculo em 

seu caminho‖ 231. 

Neste passo, toda rivalidade tem tendência a se exacerbar e, com isso, 

criar rivalidades que podem culminar nos mais variados conflitos, especialmente 

porque uma das causas dos conflitos é, justamente, a carência (falta) do objeto 

desejado: a escassez dele (conforme já tratou Hobbes232), escassez do produto do 

processo de imitação no desejo mimético. 

Na verdade, a grande maioria dos animais é mimética e resolvem as 

questões do desejo com o incremento de padrões de dominância (alguns são 

efetivamente mais fortes ou espertos do que outros para alcançar o objeto do 

desejo). Dentre os homens, por serem dotados de razão, é diferente. Aqui o combate 

mimético pode se tornar infinito e fatalmente atingir a vingança (devolver ao 

adversário a violência que ele já prodigalizou funcionaria, portanto, como resposta a 

violência), o que, conforme René Girard233, poderia colocar em risco a própria 

existência humana.  

Para evitar isso, programa-se o prolongamento do mecanismo do desejo 

mimético: na medida em que ―os homens entram em acordo para desejarem o 
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 Basta um âncora de um telejornal de razoável audiência opinar a falência da segurança e o pânico 
moral para que, num coro quase que uniforme, os telespectadores adiram ao manifesto.  

231
 VINOLO, Stéphane. René Girard: do mimetismo à hominização. Tradução de Rosane Pereira e 
Bruna Beffart. São Paulo: Realizações Editora, 2012, p. 22.  

232
 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Col. 
Os Pensadores. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 2. ed. São 
Paulo: Abril Cultural, 1979. 

233
 GIRARD, René. O Bode Expiatório e Deus. Colecção Textos Clássicos de Filosofia. Tradução de 
Márcio Meruje. Covilhã, 2009, p. 5. 
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mesmo objeto, eles também o fazem para odiar o mesmo sujeito‖ 234. E assim, a 

rivalidade entre dois pontos (pessoas, povos, nações, etc.) desenvolve uma outra 

figura entre esses dois extremos: o conflito do ―todos contra um‖. Chega-se, dessa 

forma, à Violência Coletiva: ―verte-se sangue que reclama mais sangue – vingança -, 

em uma escalada de violência essencial que só cessa quando se canaliza numa 

vítima expiatória, cujo sacrifício resulta milagroso, pois faz cessar de imediato a 

violência destruidora‖ 235. 

E é exatamente neste momento em que se necessita eleger um bode 

expiatório. Um sujeito ou grupo que era membro da comunidade e que é expulso por 

essa mesma comunidade da qual ele fazia parte. A imputação dos atos ao bode 

expiatório é culminada pelo sacrifício, que tem ―a função de apaziguar a violência 

interna e impedir que se instalem os conflitos‖ 236. Não por outra razão o poder 

punitivo compreendido como civilizado procura canalizar racionalmente a vingança, 

e sempre em torno da retribuição. Assim,  

Se o nosso sistema nos parece mais racional, isso se deve ao fato 

de que é mais estreitamente adequado com o princípio da vingança. 

A insistência a respeito do castigo do culpado não tem outro sentido. 

Ao invés de esforçar-se em impedir a vingança, para modera-la, para 

evita-la ou para desviá-la para um objeto secundário, como se faz em 

todos os procedimentos propriamente religiosos, o sistema judicial 

racionaliza a vingança, consegue subdividi-la e como melhor lhe 

servir; manipula-a sem perigo; transforma-a numa técnica 

extremamente eficaz de cura e, secundariamente, de prevenção da 

violência. 237 

Para Girard, é essa a origem do sagrado. Nas sociedades tradicionais, o 

membro da comunidade que foi expulso é considerado, ao mesmo, tempo, a origem 

da Violência e a solução dessa mesma Violência (com a expulsão dele). Esse sujeito 

passa, assim, a ser considerado uma espécie de divindade, na medida em que tem 
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 VINOLO, Stéphane. René Girard: do mimetismo à hominização. Tradução de Rosane Pereira e 
Bruna Beffart. São Paulo: Realizações Editora, 2012, p. 22-23. 

235
 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio Samarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2013, p.190. 

236
 GIRARD, René. La violência y lo sagrado. Traducción Joaquín Jordá. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 1995, p. 22.  

237
 GIRARD, René. La violência y lo sagrado. Traducción Joaquín Jordá. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 1995, p. 29-30. 
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o poder extremo de ter trazido o mal (eleito neste sentido) e também de ter trazido a 

solução para esse mal (com o seu sacrifício). É que o sacrifício do eleito bode 

expiatório ou vítima fundadora transfere todas as tensões, medos, a insegurança e o 

ódio que provoca o mal-estar social. Além disso, ―o sacrifício é uma vingança sem 

risco de vingança‖ 238. Há, assim, um caráter terapêutico do linchamento nas 

sociedades humanas que se estabelecem como verdadeiras ―criadoras de vítimas‖ 

das mais diversas e variadas maneiras. Por fim, 

(...) o herói mítico é uma vítima unânime: ele será morto por todos. 

Todos estão contra ele, todos transferiram a violência – e utilizo a 

palavra transfert com conhecimento de causa – ao ponto de toda a 

sociedade, em conjunto, mata este indivíduo. Tal fenómeno existe e 

tem um nome, é o chamado linchamento unânime.239 

Estabelece-se um acordo social para que se dê o sacrifício, o que revela o 

núcleo da violência sacralizada: a vítima de um lado; a sociedade de outro. E para 

se concluir que o ele deva ser, inicialmente criminalizado e, posteriormente, 

eliminado (ritual), o bode expiatório deve infundir muito medo e ser crível que seja 

ele o causador único de todas as aflições do grupo. 240 

Mas um alerta aqui, no entanto, é necessário. Não se trata de um acordo 

como se um contrato fosse. Isso porque acordo (no sentido estrito) não se pode ter 

lugar senão quando ―os intervenientes puderem aceitar uma pretensão de validade 

pelos mesmos motivos‖241, obviamente, no sentido em que os homens sabem que 

eles o firmam.  O processo do bode expiatório, por outro lado, precisa de certo 
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 GIRARD, René. La violência y lo sagrado. Traducción Joaquín Jordá. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 1995, p. 31. 

239
 GIRARD, René. O Bode Expiatório e Deus. Colecção Textos Clássicos de Filosofia. Tradução de 
Márcio Meruje. Covilhã, 2009, p. 7.  

240
 E é por isso que a TV mostra que o perigo que espreita as vidas das pessoas e as suas 
tranquilidades é as pessoas dos bairros marginalizados. A partir disso, se constrói um conceito de 
segurança que se limita à Violência Subjetiva oriunda da amostragem dos crimes patrimoniais 
(ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio Samarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2013, p. 197). 

241
 Talvez a categoria que melhor se adeque a este processo seja ―entendimento‖. De acordo com 
Jürgen Habermas, chega-se a um entendimento mesmo no aso em que um vê que o outro, à luz 
das suas preferências, tem em dadas condições bons motivos para a intenção declarada, isto é, 
motivos que são bons para ele sem que o outro tivesse de fazê-los seus à luz de suas próprias 
preferências. Por isso, Habermas diz que motivos independentes do ator permitem  um modo mais 
forte de entendimento do que motivos relativos ao ator (HABERMAS, Jürgen. Teoria da 
Racionalidade e Teoria da Linguagem. Obras escolhidas de Jürgen Habermas, Vol. II. Tradução 
de  Lumir Nahodil. Lisboa/Portugal: Edições 70, 2010, p. 107). 
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desconhecimento para ser eficaz: o bode expiatório não pode saber que é ele o 

objeto do sacrifício. Diante disso, a pergunta formulada por Stéphane Vinolo242 

interessa: ―um bode expiatório conhecido como tal poderia ainda agir como bode 

expiatório?‖ Crê-se que não. Certamente, pode-se verificar que essa ignorância recai 

sobre o próprio conceito da categoria bode expiatório: todos concordam em ver o 

bode expiatório dos outros, por outro lado, resistem sistematicamente em enxergar o 

seu próprio bode expiatório.  

O motivo é que a eleição da vítima fundadora é dominada por aquele que 

tem determinado poder e influência na construção de representações sociais, ou 

seja, por aquele de detém o poder do discurso. Neste sentido, a escolha se 

expressa numa rede de poderes e símbolos, inicialmente, na edificação de 

preconceitos e medo. Posteriormente, difunde-se necessário o sacrifício do sujeito 

para a sobrevivência do grupo, manifestada na figura arquetípica do linchamento 

coletivo. Não se avalia o sujeito, mas o discurso que recai sobre ele e, dessa forma, 

procura-se regular o processo do sacrifício do bode expiatório. 

Então, a vítima eleita não se vê como bode expiatório. E isso pode ser 

diagnosticado a partir da análise da obra de Maria Paula Wolff243 quando trata da 

execução da pena privativa de liberdade em Direito Penal. A autora mostra que há 

uma compreensão quase que absoluta de que o cumprimento da medida repressiva 

é sempre decorrente de uma ação de justiça, concepção que é incorporada até 

mesmo por aquele contra quem a pena é exercida. A ideia de que ―quem fez tem 

que pagar‖ é postura corrente para a sociedade em geral e até mesmo para os 

condenados. É clara, pois, a necessidade de expiação da culpa adquirida pela via do 

Processo Penal que existe em decorrência da suposta prática do desvio244 (embora 
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 VINOLO, Stéphane. René Girard: do mimetismo à hominização. Tradução de Rosane Pereira e 
Bruna Beffart. São Paulo: Realizações Editora, 2012, p. 23.  
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 WOLFF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de 
controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, Cap. III, p. 95-142. 

244
 Emprega-se aqui a categoria ―desvio‖ ao lugar de ―crime‖. A razão é a seguinte: crime é a conduta 
que encontra tipicidade numa determinada norma penal, desde que ilícita e dotado o seu agente 
de culpabilidade. No entanto, menos importa aqui ao trabalho o juízo técnico de tipicidade 
(qualidade que reside na conduta) e mais, a interação entre a pessoa que comete determinado 
comportamento e a reação das demais pessoas a esse comportamento. A depender da atenção 
ofertada ao comportamento, será ele considerado desviante e o seu agente, então, rotulado como 
―outsiders‖. Ver: BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Tradução de 
Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, p. 27.  
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o desvio seja típico de quase que todos os indivíduos que vivem em sociedade), de 

onde as violências decorrentes do sacrifício são facilmente justificadas. 245 

Trata-se da ritualística contemplada por Girard246 no seio da religião. Para 

o autor, nas sociedades arcaicas, a religião nada mais é do que a institucionalização, 

a regulação da violência. Trata-se de certos mecanismos que, em última análise, 

serão traduzidos em determinados rituais. Então, a Violência se ritualiza para que 

apareça na forma de religião. No sentido arcaico, a religião é um mecanismo 

regulador da Violência que é organizada através de determinados rituais e cujo 

centro radica, precisamente, a noção de sacrifício. 

Talvez isso explique o fato de que os fundamentos da lógica jurídico-penal 

sejam tão alinhados aqueles contidos na Bíblia Cristã: as justificativas do sacrifício 

(crime = pecado; execução penal = penitência247) decorrem diretamente do que se 

extrai da fábula do Paraíso Original248: um homem com liberdade de escolhas e, 

assim, responsável249; por consequência, possivelmente culpado. 250  
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 A generalidade carcerária, funcionando em toda a amplitude do corpo social e misturando 
incessantemente a arte de retificar com o direito de punir, baixa o nível a partir do qual se torna 
natural e aceitável ser punido. Ver: FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história de violência nas 
prisões. Tradução de Ligia M. Pondé Vassallo. Petrópolis/RJ. Ed. Vozes, 1989, p. 265. 
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 GIRARD, René. La violência y lo sagrado. Traducción Joaquín Jordá. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 1995. 
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 Esta relação pode ser verificada a partir da origem linguística da categoria ―penitenciária‖: do latim 
penitentiarius, que significa área de penitência, de castigo. 

248
 Refere-se aqui a história da criação encontrada nos dois primeiros capítulos do livro do Gênesis, 
da Bíblia Judaico-Cristã, onde se descreve um começo sobrenatural para o Planeta Terra e para 
toda a vida nela contida. Semelhante narrativa também pode ser verificada nos livros sagrados 
das outras duas religiões monoteístas: no Judaísmo (o Talmud e o Torah) e no Islamismo (o Corão 
e os Hadith).  
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 É interessante observar que até hoje, no Direito Penal, discute-se se a pena é determinada pela 
culpabilidade ou pela periculosidade, conquanto se dissimule a terminologia tratando de combinar 
remendos contraditórios. Nessas combinações no ―não acumulável‖, o mais frequente na 
legislação é que se prevê fixar a pena segundo a culpabilidade (ver art. 59 do Código Penal 
Brasileiro), mas os perigosos ou inimigos são deixados à mercê das medidas administrativas de 
segurança (ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio Samarão. Rio 
de Janeiro: Revan, 2013, p. 41-42). Além disso, não raro, encrustado no âmbito jurídico da 
culpabilidade, não é difícil enxergar circunstâncias de caráter estritamente pessoal e sem qualquer 
relação com o fato em julgamento e que contribuem para a elevação da pena aplicada quando da 
dosimetria. Um exemplo disso é o instituto da reincidência penal, de constitucionalidade 
questionada por muitos juristas (ver: ZAFFARONI, Eugenio Raúl. PIERANGELI, José Henrique. 
Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. 6. ed. revista e atualizada. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2006, p. 719-720; QUEIROZ, Paulo. Direito Penal. Parte Geral. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 102; FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua interpretação 
jurisprudencial. 5. ed. , rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 781; BUSATO, 
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O curioso disso é que o mais elementar sacrifício do atual cenário jurídico-

penal é, justamente, a privação da liberdade. Ou seja, priva-se a liberdade em nome 

da liberdade fundada na concepção livrearbitrista e que busca nessa premissa 

metafísica a legitimação do castigo. 251 O problema é que esse conluio entre o livre 

arbítrio e a preferência voluntária do Mal ao Bem que reafirma a necessidade do 

castigo, supõe o funcionamento regular de um pensamento que ignora o que a 

diligência pós-cristã de Sigmund Freud252 esclarece com a psicanálise e outros 

estudos relacionados à Neurociência253 que evidenciam o poder dos determinismos 

inconscientes, psicológicos, culturais, sociais, familiares, etológicos, dentre outros. 

254 

E é por isso que o bode expiatório é sempre muito bem alinhado à 

imagem daquele que carrega os pecados de toda a sociedade e de onde deve ser 

                                                                                                                                        
Paulo Cesar. Direito Penal. Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2015, p. 891; BUSATO, Paulo César. 
Antecedentes, Reincidência e Reabilitação à Luz do Princípio da Culpabilidade. In: BASTOS DE 
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expulso num processo de catarse, levando consigo a toda a dor manifestada por 

meio do desvio praticado, apesar de essa ideação do bode expiatório variar muito 

conforme o tempo e o lugar. 255 

Como regra, o sacrifício do ele requer que este não seja totalmente 

diferente, mas que, por efeito do narcisismo, segundo Freud, ou do mimetismo, 

conforme Girard, a diferença se estabeleça potencializando características muito 

secundárias.256 Com detalhes mínimos, ele é convertido num diferente, gerando 

suspeitas e desconfianças.  

A história humana revela incomensurável heterogeneidade na eleição de 

bodes expiatórios nos mais diferentes tempos e cantos do planeta: bruxas257, 

hereges, judeus, comunistas, subversivos, deficientes físicos, prostitutas, índios258, 

imigrantes, os negros259, gays, ciganos, pobres260, mulheres, etc. são exemplos de 
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Ao que parece, a crise econômica por qual passava o Estado Brasileiro no ano de 2016 resultou 
numa catarse coletiva, uma catarse capaz de expulsar seu mal-estar social e aliviar as tensões do 
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frustrações do coletivo e que fora transferida por meio de um rito de expiação: o sacrifício foi 
desenhado pelo Impeachment da Presidente da República. 
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 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio Samarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2013, p. 246. 
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escritor estimou o número de execuções em seiscentas por ano para certas cidades, uma média 
de duas por dia, ―exceto aos domingos‖. Novecentas ―bruxas‖ foram executadas num único ano na 
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Tradução de Paulo Fróes. Rio de Janeiro: Rosa os Tempos, 2010, p. 13). 
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genocídio. Os índios ignoravam os dez mandamentos, os sete sacramentos e os sete pecados 
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Porto Alegre: L&PM, 2015. 
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comerciantes ingleses, franceses e holandeses, que compravam prisioneiros de toda costa da 
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setores humanos que já significaram (e, a depender do contexto, ainda significam) o 

medo e a causa dos males sociais e que, assim, individualizavam a figura do bode 

expiatório. Apesar disso, se analisados num plano individualizado, é difícil encontrar 

traços comuns entre todos esses modelos, ainda que tenham sido alguns deles 

reiteradamente vitimizados. Como bem explica Eugênio Raúl Zaffaroni261, às vezes o 

bode expiatório é idôneo pelo simples fato de pertencer a um grupo vitimizado 

(judeus, ciganos, minorias sexuais, etc.), ―enquanto em outras situações, alguns 

membros do grupo promovem conflitos que os tornam mais vulneráveis como 

candidatos ao mundo paranoide‖. Neste passo, ainda conforme o autor, ―o papel de 

criminoso é sempre atribuído ao inimigo, que incorre nos delitos de máxima 

gravidade, sem importar se na verdade os comete, pois o importante é o que se 

acredita‖ 262.  

 Por isso, não é de causar espanto a afirmação de que, em todas as 

épocas, com maior ou menor crueldade, segundo as condições e circunstâncias, a 

tendência tenha sido a repressão plural dos grupos sujeitos ao sacrifício em prol da 

contenção da Violência mas, para tanto, convalidando a Violência do poder punitivo, 

na expressão de Zaffaroni263, ―necessariamente condicionante da hierarquização dos 

seres humanos (...) na sua correspondente teorização legitimadora‖. 

O fato é que quem é colocado nessa posição é percebido como inimigo. 

                                                                                                                                        
África, provocando, desde modo, a destruição das culturas pré-coloniais dos dois continentes.  
Durante os séculos XVI, XVII e XVIII, este intercâmbio foi caracterizado pela troca de escravos por 
fuzis. Depois, durante os séculos XIX e XX, a África entregou ouro, diamantes, cobre, marfim, 
borracha e café, em troca do que recebia Bíblias. Trocou produtos por palavras supondo-se que a 
leitura da Bíblia podia facilitar a viagem dos africanos do inferno para o paraíso. Porém, a Europa 
se esqueceu de ensiná-los a ler (GALEANO, Eduardo. Os demônios do demônio. Disponível em 
<http://titaferreira.multiply.com/reviews/item/143> Acesso 12 nov. 2009). 

260
 Na América Latina, o estereótipo do desviante sempre se alimenta das características de homens 
jovens das classes mais carentes. A exceção ocorre nos momentos de violência política ou 
terrorismo de estado escancarado, nos quais o estereótipo se desvia para varões jovens das 
classes médias (o ―jovem subversivo‖, ao qual se contrapõe o ―jovem esportista‖). Ver: 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema 
penal. 5. ed. Tradução de Vânia Romano Pedrosa e Amir Lopez da Conceição. Rio de Janeiro: 
Revan, 2001, p. 131. 

261
 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio Samarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2013, p. 302-303. 

262
 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio Samarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2013, p. 303. 

263
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de 
Janeiro: Revan, 2007, p. 43.  
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Há um distúrbio na incapacidade de o sujeito discernir no material projetado entre o 

que provém desse inimigo e o que lhe é alheio.264 Em todos os casos, no entanto, a 

purificação pelo castigo é o grande instrumento de ordenamento social de maneira 

que ―vende-se o crime como o sintoma do mal a ser extirpado‖ 265. 

Resta investigar o sentido cronológico do estabelecimento desses 

critérios: a sociedade elege a vítima fundadora a partir da insegurança e medo da 

Violência que acentua (sistema girardiano) ou, então, seleciona-se o bode expiatório 

e, após, procuram-se estabelecer instrumentos de justificação para que o escolhido 

realmente o seja. 266  

Hoje, como regra, a vingança sacrificial não opera pelos meios informais, 

como nas antigas civilizações.267 É o Sistema Penal que reafirma nos dias atuais, 

por meio da Violência Legítima, a vingança pública ao tempo em que condena a 

vingança privada. E se o Sistema Penal tem por missão real a canalização da 

vingança e da Violência Subjetiva exercitada na sociedade, é bastante natural que 

as pessoas, em termos gerais, acreditem que o poder punitivo está neutralizando o 

causador de tudo aquilo que lhe perturba.  

A ideia que se cria, então, é que esse Sistema seja o único que não hesita 

em aplicar a Violência em seu centro vital porque tem na vingança um monopólio 

absoluto. E com esse monopólio, ativa-se a imagem de sufocamento da vingança ao 

invés de multiplicação dela, conforme acontecia o mesmo tipo de comportamento de 

uma sociedade primitiva. 268 E é dentro dessa perspectiva de compreensão que o 

Sistema de Justiça Criminal é preservado e utilizado como instrumento, também, de 

                                            
264

 ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. 
Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1985, p. 154-155. 

265
 ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto de Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 
3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 56. 

266
 O bode expiatório é muito bem alinhado à imagem daquele que carrega os pecados de toda a 
sociedade e de onde é expulso, levando consigo a toda a dor manifestada por meio do crime 
praticado (De acordo com: HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción a La 
Criminología y al Derecho Penal. Valencia: Tirant lo Blanch. 1989, p. 40). 

267
 Diz-se ―como regra‖ porque a história brasileira recente revela inúmeros casos de sacrifício na 
forma de linchamentos públicos após a eleição sumária do bode expiatório. Exemplo disso pode 
ser extraído do caso da morte da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, linchada por 
dezenas de pessoas no Guarujá, no litoral paulista, no dia 05 de maio de 2013. 

268
 GIRARD, René. La violência y lo sagrado. Traducción Joaquín Jordá. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 1995, p. 30. 
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convencimento social de que a punição é o remédio para os desviantes e que, com 

maiores penas, melhor ficará a sociedade269.  

Na prática, porém, pouco parece importar se, em termos materiais, o 

sacrifício do bode expiatório desenvolve, de fato, o resultado a que se pretende. 

Aqueles que ativam a máquina judiciária a título de vingança da vítima fundadora e a 

fazem funcionar como um mecanismo encontrado às portas do Jardim do Éden não 

se perguntam o que ela é, porque ela está ali, como ela, de fato, funciona ou para 

que, realmente, ela serve. 270 

 Cabe anotar, porém, que não há, no Sistema Penal, princípios de Justiça 

que o diferenciem, verdadeiramente, do princípio da vingança, ou mesmo, do 

princípio da reciprocidade violenta. Por isso, pode-se afirmar que, ―ou este princípio 

é justo e a justiça já está presente na vingança ou a justiça não existe em lugar 

algum‖ 271 dentro dos processos ortodoxos e legais alinhados aos discursos de 

contenção da Violência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
269

 ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto de Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 
3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 38. 
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 ONFRAY, Michel. Tratado de Ateologia: física e metafísica. Tradução de Monica Stahel. Martins 
Fontes: São Paulo, 2014, p. 38. 
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 GIRARD, René. La violência y lo sagrado. Traducción Joaquín Jordá. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 1995, p. 23. 
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CAPÍTULO 3 

A VIOLÊNCIA LEGÍTIMA NO CONTROLE PENAL 

INSTITUCIONALIZADO 

 

3.1 O MONOPÓLIO “LEGÍTIMO” DA VIOLÊNCIA272 

Em 1918, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, Max Weber 

proferiu uma conferência na Universidade de Munique (Alemanha) intitulada a 

"Política como Vocação". Nela, Weber fez referência a estudos de Leon Trotsky273 

(1879-1940) para chegar à ideia de uma espécie de violência legítima274, segundo 

ele, essencial no equacionamento da relação de dominação do homem pelo homem. 

Aliás, o próprio conceito de ―Estado‖ trazido pelo autor neste momento o entrelaça 

de maneira especialmente íntima ao uso legítimo da violência: ―(...) o Estado é uma 

comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força 

física dentro de um determinado território. (...) O Estado é considerado como única 

fonte do ‗direito‘ de usar a violência‖ 275, pelo que, pode ser definido por seu 

monopólio da violência. 

De acordo com o pensamento político desenvolvido por Weber, admite-se 

a reprodução de uma violência estrutural e sistêmica; uma violência legítima e 

intrínseca às estruturas de poder do Estado. A autoridade deriva dessa violência 

porque pode ela cumprir seus preceitos através da força sem perder a sua 

autoridade legítima. Para tanto, o autor relaciona três fontes de legitimação dessa 
                                            
272

 Parte deste 1º item do 3º Capítulo foi objeto da seguinte publicação do autor: CHAVES JUNIOR, 
Airto. Violência Legítima e Racionalidade Punitiva: a circularidade da Violência no (des)controle de 
comportamentos pela via penal. In: BIZZOTTO, Alexandre; SILVA, Denival Francisco da; 
OLIVEIRA, Tiago Felipe de (Org.). Quotidianus: a criminalização nossa de cada dia. São Paulo: 
Intelecto, 2016, p. 103-138. 

273
 Trata-se de Lev Davidovich Bronstein, autor da máxima ―Todo Estado se fundamenta na força‖, da 
qual Max Weber concorda.  

274
 A expressão ―legítima‖ é aqui empregada conforme a compreensão de Max Weber: a norma 
jurídica se dá como um elemento primordial para legitimação do poder estatal no monopólio da 
violência instituída e empregada por esse mesmo Estado ou, então, em seu nome.   

275
 WEBER, Max. A Política como Vocação. In: Ensaios de Sociologia. 5. ed. Tradução de Waltensir 
Dutra. Rio de Janeiro: LTC, 1982, p. 55-56. Idêntica passagem é replicada pelo autor em outras 
obras, a exemplo de: WEBER, Max. Os Economistas (Textos Selecionados). Tradução de 
Maurício Tragtenberg e outros. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 167. 
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violência.  

Por primeiro, tem-se a ―autoridade do ontem eterno”, que significa o 

domínio tradicional daqueles que detém a fonte do poder sobre os súditos, tal como 

o patriarca que exerce o poder sobre os demais membros da família (ou, ao menos, 

exercia esse poder na modernidade). Num segundo momento, a ―autoridade do 

dom da graça‖, que compreende o carisma e a confiança depositada pelos 

dominados naquele que exerce o poder sobre eles. Por último, o ―domínio em 

virtude da legalidade‖, também chamada de ―dominação racional-legal‖, ou seja, em 

razão da fé depositada na legislação e nas regras de racionalidade criadas. ―É o 

domínio exercido pelo moderno ‗servidor do Estado‘ e por todos os portadores do 

poder que, sob esse aspecto, a ele se assemelham‖ 276. Esta definição de Estado, 

inclusive, tem figurado com destaque em filosofia do direito e da filosofia política ao 

longo de todo o século XX. 

Essas três justificações são de incomensurável importância para a 

estrutura do domínio formulada por Max Weber, em especial, a Violência de quem 

institui e mantém o sistema normativo, pois funciona ela, quase que sempre, num 

pano de fundo de grau zero de Violência. Essa Violência velada é legitimamente 

sustentada a partir dos processos eleitorais, quando se garante o adestramento de 

algumas camadas sociais na estrutura hierárquica piramidal que há muito se 

enraizou. 277 A tradição weberiana implica, portanto, a maneira em que as estruturas 

de autoridade atuam nos processos de socialização e de controle social. 

Num sistema normativo convencional, o direito positivo é construído 

levando-se em conta condicionantes históricos. Neste caso, as leis tendem a refletir, 

principalmente, os interesses dos que têm poder suficiente para impor as regras que 

consideram melhores para si próprios, especialmente relacionadas à manutenção 
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 WEBER, Max. A Política como Vocação. In: Ensaios de Sociologia. 5. ed. Tradução de Waltensir 
Dutra. Rio de Janeiro: LTC, 1982, p. 56. Idêntica compreensão pode encontrada em: WEBER, 
Max. Economia e sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva. Tradução de Regis 
Barbosa. Brasília: UNB, 2009, p. 139. 
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 Para uma crítica dos processos eleitorais como reflexo de democracia, ver: SOREL, George. 
Reflexões sobre violência. Tradução de Orlando dos Reis. (Coleção: Clássicos do Pensamento 
Político). Petrópolis, RJ: Vozes, 1992.  
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desse poder.278 Ainda assim, quase todas as pessoas se confortam com tais regras, 

o que, inclusive, é explicado pelos raros períodos de inquietação revolucionária na 

história, se comparados com os períodos de aceitação ―pacífica‖ do status quo.
279

 

Essa aceitação da imposição normativa ainda que pelos segmentos da sociedade 

que, numa avaliação mais acurada, afiguram-se prejudicados com essas regras é 

testemunho de que, tal como registrou Max Weber, há realmente um domínio em 

razão da fé depositada na legislação.  

A parábola intitulada ―Diante da Lei‖ 280 apresentada por Franz Kafka 

parece confirmar bem essa tese. Do texto, extrai-se a complexidade da relação do 

homem comum com aquilo que é regulamentado no plano legislativo. Ao tempo em 

que a lei não está ao alcance do sujeito, há uma porta e ao menos um guarda que 
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 Anota Robert Cover que o sistema normativo tem por objetivo manter a cultura particularista 
daquele que tem o poder de legislar. Assim, ao invés da utilização da força, os ambientes legais 
alcançam os mesmos objetivos de forma velada e com plena aceitação. COVER, Robert: Nomos 
and Narrative. 97 (4) Harvard Law Review (1983), p. 4-68, p. 12. Disponível em 
<http://harvardlawreview.org/> Acesso em 12 de agosto de 2015. 

279
 TUMEN, Melvin M. Estratificação Social: as formas e funções da desigualdade. Tradução de 
Dante Moreira Leite. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1970, p. 29-30. 

280
 A parábola mostra que, embora a legislação permita o acesso à justiça (as portas estão abertas), 
nem todos conseguem alcançá-la ou mesmo, capturar aquilo que a legislação permite. Segue: 
Diante da Lei está postado um guarda. Até ele se chega um homem do campo que lhe pede que o 
deixe entrar na lei. Mas o sentinela lhe diz que nesse momento não é permitido entrar. O homem 
reflete e depois pergunta se mais tarde lhe será permitido entrar. “É possível”, diz o guarda, “mas 
agora não”. A grande porta que dá para a lei está aberta de par em par como sempre, e o guarda 
se põe de lado; então o homem, inclinando-se para diante, olha para o interior através da porta. 
Quando o guarda percebe isso desta a rir e diz: “Se tanto te atrai entrar, procura fazê-lo, não 
obstante a minha proibição. Mas guarda bem isso: eu sou poderoso e contudo não sou mais do 
que o guarda mais inferior; em cada uma das salas existe outros sentinelas, um mais poderoso do 
que o outro. Eu não posso suportar já sequer o olhar do terceiro”. O camponês não esperava tais 
dificuldades; parece-lhe que a lei tem de ser acessível sempre a todos, mas agora que examina 
com maior atenção o guarda, envolto em seu abrigo de peles, que tem grande nariz pontiagudo e 
barba longa, delgada e negra à moda dos tártaros, decide que é melhor esperar até que lhe deem 
permissão para entrar. O guarda dá-lhe então um escabelo e faz sentar-se a um lado, em frente a 
porta. Ali passa o homem, sentado, dias e anos. Faz infinitas tentativas para entrar na lei e cansa o 
sentinela com suas súplicas. O sentinela às vezes submete a pequenos interrogatórios, pergunta-
lhe por sua pátria e por muitas outras coisas, mas no fundo não lhe interessam especialmente as 
respostas. Pergunta como o faria um grande senhor; e sempre termina por manifestar-lhe que 
ainda não pode entrar. (...) Por fim, vê que a luz que seus olhos percebem é mais fraca e não 
consegue distinguir se realmente se fez noite ao redor dele ou se simplesmente são os olhos que 
o enxergam. (...) Resta-lhe pouca vida. Antes de morrer concentram-se em sua mente todas as 
lembranças e pensamentos daquele tempo em uma pergunta que até esse momento não tinha 
ainda formulado ao sentinela. (...) “se todos desejam entrar na lei, como se explica que em tantos 
anos ninguém, além de mim, tenha pretendido fazê-lo?” O guarda percebe que o homem está já 
às portas da morte, de modo que para alcançar o seu ouvido moribundo ruge sobre ele: “Ninguém 
senão tu podia entrar aqui, pois esta entrada estava destinada apenas para ti. Agora eu me vou e 
a fecho” (In: KAFKA, Franz. O processo. 5. ed. Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: 
Martin Claret, 2011, p. 239-240). 
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cuidam do espaço tomado por esse homem, vigiando-o para que ele permaneça no 

mesmo lugar: distante da lei e controlado por ela. 281 Não se trata, aqui, de qualquer 

Violência em sentido estrito (força) que impede o homem de alcançar a lei, mas, em 

especial, o medo e a falta de confiança em si mesmo. 282 

Ao tempo em que se firma a Violência do Estado (e de aparente 

legitimidade), toda e qualquer Violência que objetiva alterar o direito posto 

promovendo aquilo que a norma proíbe comporta uma grande carga de 

ilegitimidade. Essa Violência Ilegítima (fora-do-direito) deve ser de alguma forma, 

anulada pelo Direito, como se inviabilizasse aquilo que não lhe é de Direito. 283 

Isso porque o Direito não tolera qualquer Violência que escape ao seu 

alcance e que não esteja, portanto, relacionado de forma regular ao seu 

funcionamento. Por isso, o recurso norma jurídica como elemento reprodutor da 

Violência Legítima se faz presente a pretexto do exercício das funções relacionadas 

à aparência de defesa das pessoas destinatárias dessa mesma norma. Tanto que, 

para alcançar qualquer fim natural, precisa sustentar-se numa roupagem jurídico-

legal284: 

(...) a ordenação jurídica empenha-se em colocar limites por meio de 

fins de direito até mesmo em domínios nos quais os fins naturais, 

estão dados de maneira bastante livre e ampla, como o domínio da 

educação; isto, desde que se deseje alcançar esses fins naturais 

com um excesso de violência, como tal ordenação age na legislação 
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 BRAGA, Ana Gabriela Mendes. Kafka: entre o brilho da justiça e a beleza dos acusados. Revista 
Liberdades. IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), nº. 3 – janeiro-abril de 2010 
(ISSN 21-75-5280), p. 138. 

282
 Por isso, Walter Benjamim afirma que a violência legítima poderia ser aplacada na medida em que 
se garantisse um regime educacional que oportunizasse as pessoas de melhor refletir seu 
verdadeiro lugar na ordem jurídica. Benjamin confere à educação, neste contexto, um Poder 
Divino (Ver: BENJAMIN, Walter. Crítica da violência, crítica do poder. In: Documentos de cultura, 
documentos de barbárie (escritos escolhidos). Seleção e apresentação Willi Bolle. Tradução 
Celeste H.M. Ribeiro de Sousa et al. São Paulo: Cultrix: Editora da Universidade de São Paulo. 
1986). Nesta mesma obra, o autor depura essas questões relacionadas à compreensão e 
superação da força da norma. 
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 Deleuze e Guattari fazem uso da expressão ―rei jurista‖. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil 
Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 5. Tradução de Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São 
Paulo: Editora 34. 1980 (versão digital), p. 125 e ss. 

284
 Isso pode ser exemplificado a partir da análise dos chamados ―autos de resistência‖. Atualmente, 
no caso de resistência à prisão, a legislação brasileira autoriza o uso de quaisquer meios 
necessários para que o policial se defenda ou vença a resistência. Para tanto, determina que seja 
feito um auto assinado por duas testemunhas para justificar a medida.  
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acerca dos limites para castigos educativos. 
285

 

Neste passo, apesar do possível diagnóstico de espécies distintos de 

Violência sob diferentes regimes e economias, a Violência que deriva do Direito286 é 

circular e recomeça a cada lance, sempre em virtude de fins, de alianças e de leis. 

Por isso, a Violência Legítima, ao tempo em que busca anular a Violência fora do 

Direito, é dotada desse Direito que carrega o discurso de oposição a todas as 

demais formas de Violência. 

E isso se coaduna ao enunciado por Max Weber e outros estudiosos da 

Teoria do Estado, quando sustentam que a paz e a harmônica coexistência social 

(erradicação da Violência Subjetiva) deve se dar por todos os mecanismos 

disponíveis, mas desde que legítimos. Assim, passa-se a estabelecer uma 

inapropriada sinonímia entre as categorias ―legitimidade‖ e ―legalidade‖, o que 

habilita os instrumentos de controle, por mais violentos que sejam as suas práticas, 

a buscarem esta condição. 287 

No contexto de legitimidade, o emprego dessa Violência é, então, 

justificado dos meios empregados no processo de controle, e não mais (como na 

forma do Direito Natural) pelos resultados (fins) alcançados. 288 No entanto, esse 

interesse do Direito em monopolizar a Violência com relação aos indivíduos não se 
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 BENJAMIN, Walter. Crítica da violência, crítica do poder. In: Documentos de cultura, 
documentos de barbárie (escritos escolhidos). Seleção e apresentação Willi Bolle. Tradução 
Celeste H.M. Ribeiro de Sousa et al. São Paulo: Cultrix: Editora da Universidade de São Paulo. 
1986, p. 162. 

286
 Deleuze e Guattari fazem uso da expressão ―rei jurista‖. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil 
Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 5. Tradução de Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. São 
Paulo: Editora 34. 1980 (versão digital), p. 98. 
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 Conforme: PACHUKANIS, Evgeni. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Tradução de Paulo 
Bessa. Rio de Janeiro: Renovar, 1989. 

288
 Veja-se, por exemplo, o direito ao exercício de greve no Brasil, regulamentado pelo art. 9º, da 
CRFB/88 (―é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.‖) Embora a 
greve esteja legitimada pela ordem jurídica brasileira, não se pode negar que se trata de postura 
temida (e por isso, tolerada) pelas agências políticas e econômicas, sobretudo, porque, conforme 
Walter Benjamin, ―ameaça instituir um novo direito, ameaça que, embora impotente, faz com que o 
povo, em casos de destaque, se arrepie, hoje em dia como em épocas arcaicas‖. Não por outra 
razão os movimentos de greve são sempre objeto de controle do poder estatal.

 
 (Referência a: 

BENJAMIN, Walter. Crítica da violência, crítica do poder. In: Documentos de cultura, 
documentos de barbárie (escritos escolhidos). Seleção e apresentação Willi Bolle. Tradução 
Celeste H.M. Ribeiro de Sousa et al. São Paulo: Cultrix: Editora da Universidade de São Paulo. 
1986, p. 164). Mas, ainda assim, é por isso que o Estado ―tolera‖ o direito a greve: reduz 
significativamente a possibilidade de ações violentas por parte dos empregados. 
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explica ―pela intenção de garantir os fins de direito, mas, isso sim, pela intenção de 

garantir o próprio direito‖ 289. Trata-se, portanto, de uma violência pactuada e 

localizada ―dentro do direito‖ e que é essencial para conservá-lo.290 Estabelece-se, 

assim, uma dialética entre Violência que estabelece o direito e Violência que o 

conserva. 291 

O que importa, então, não é a intensidade e nem a frequência da 

Violência empregada, mas o fato de que somente o Estado teria o direito legítimo de 

fazer uso dela. Basicamente, no âmbito penal, os instrumentos de controle 

institucionalizados são as expressões mais concretas desse monopólio, desde a 

Legislação, perpassando pela Polícia, Ministério Público, Justiça (decisão judicial) e, 

por fim, a Execução Penal292. E embora o nível de operacionalidade de cada 

segmento de controle seja, também, objeto de controle do próprio Estado, as 

condições da sua utilização cada vez mais são delineadas para que se garantirem 

interesses daqueles que detém certa posição de poder e dominação. 293 
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 BENJAMIN, Walter. BENJAMIN, Walter. Crítica da violência, crítica do poder. In: Documentos de 
cultura, documentos de barbárie (escritos escolhidos). Seleção e apresentação Willi Bolle. 
Tradução Celeste H.M. Ribeiro de Sousa et al. São Paulo: Cultrix: Editora da Universidade de São 
Paulo. 1986, p. 165.  
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 Sobre o tema, Gilles Deleuze faz referência à entrevista que Michel Foucault teria fornecido ao 
Jornal Le Monde, em 21 de fevereiro de 1975: ―(...) Em última análise eu direita que a lei não é 
feira para impedir este ou aquele tipo de comportamento, mas para diferenciar as maneiras de 
tornear a própria lei.‖ (DELEUZE, Gilles. Foucault. Tradução de José Carlos Rodrigues. 2. ed. 
Lisboa: Vega, 1998, p. 53). 

291
 Também é objeto de análise o âmbito do controle legal exercido por meio das religiões. Michel 
Onfray sugere a leitura do Código Teodosiano. Conforme o autor, trata-se de um suprassumo que 
demonstra que o Direito exprime sempre a dominação da casta no poder sobre a maioria. Os 
juristas legitimaram perseguições e assassínios fundamentados no Code Noir e nas Leis de Vichy, 
ambos extremamente cristãos, sempre lhe conferindo força de lei por designação do Direito (In: 
ONFRAY, Michel. Tratado de Ateologia: física e metafísica. Tradução de Monica Stahel. Martins 
Fontes: São Paulo, 2014, p. 125. 

292
 Há ainda que se considerar um momento ulterior a este, consubstanciado na estigmatização 
daquele sujeito inserido no Sistema Prisional e que perpassa em muito o ambiente físico celular.  

293
 Zaffaroni e Pierangeli destacam três grupos humanos que convergem na atividade 
institucionalizada do sistema penal: o policial, o judicial e o executivo penal (ZAFFARONI, Eugenio 
Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro, vol. 1: parte geral. 6 ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 64-65). A polícia judiciária investiga um crime, 
sujeitando-se (ou pelo menos, devendo sujeitar-se) às regras que o Código de Processo Penal 
consagra ao inquérito policial e às provas. O inquérito, uma vez concluído, é encaminhado a uma 
―vara criminal‖, ou que outra designação lhe tenha assinado a lei de organização judiciária local. 
Tratando-se de um crime de ação penal pública, o Promotor de Justiça oferecerá denúncia, e um 
procedimento previsto no Código de Processo Penal se seguirá. Condenado o réu à pena privativa 
de liberdade que deva ser cumprida sob regime fechado, será ele recolhido a uma ―penitenciária‖, 
espécie do gênero, ―estabelecimento penal‖, submetido ao que dispõe a Lei de Execução Penal 
(BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 8. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
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Weber contrastou formas legítimas de dominação àquilo que se 

compreende por Violência ―fora do direito‖294 e assumiu que a ordem social 

precisaria ser fundamentada numa legítima (ainda que violenta) dominação. Dessa 

forma, e a partir da construção teórica difundida por ele, o Direito se sustenta em 

nome da sua própria Violência, o que provoca uma complexa falta de pertinência aos 

ataques contra a Violência, ainda que para manter a ordem programada pelo Direito 

que se pretende conservar. 295   

 O fato é que, quase que sempre, essa Violência Legítima é 

negligenciada, o que faz confirmar que a Violência não é inimiga da civilização, pelo 

contrário, encontra-se no cerne do vínculo social. Tanto que, enquanto a Violência 

―fora do direito‖ (e que só pode ser compreendida em referência a determinado 

quadro normativo296) parece ser uma possibilidade sempre presente, já que a 

Violência Legítima integra o funcionamento regular das próprias instituições, o que a 

tornaria necessária (ao menos para conservação do Direito, conforme se anotou). 

Neste caso, revelam-se mecanismos que permitem a atribuição de legitimidade às 

relações de dominação e é precisamente a crença na legitimidade de tais relações 

que permitem a adesão e coesão social. 

Não se pode deixar escapar, porém, que a Violência ―fora do direito‖, 

produto tradicional dos chamados comportamentos ilícitos aparentes e 

desencadeada por agentes bem identificáveis (que a pesquisa tratou de considerar 

manifestações de Violência Subjetiva) é somente a parte mais visível de uma tríade 

que possui, por sua parte, duas espécies de Violência Objetiva297. O problema, 

                                                                                                                                        
2002, p. 24-25) 

294
 Walter Benjamin designa esta outra figura da violência por ―pura‖ ou ―divina‖ e, na esfera humana, 
―revolucionária‖. Aquilo que o direito não pode em caso algum tolerar, aquilo que sente como 
ameaça com a qual é impossível pactuar, não porque os fins de tal violência sejam incompatíveis  
com o direito, mas pelo simples fato de sua existência fora do direito (Conforme: AGAMBEN, 
Giorgio. Estado de Excepção. Tradução de Miguel Freitas da Costa. Lisboa/Portugal: Edições 70, 
2010, p. 85). 

295
 DERRIDA, Jacques. Prenome de Benjamin. In: DERRIDA, Jacques. Força de lei. Tradução de 
Leyla Perrone-Moysés. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 95. 

296
 MICHAUD, Yves. A violência. Série Fundamentos. Tradução de L. Garcia São Paulo: Editora 
Ática, 1989.  

297
 Conforme a perspectiva ―objetiva‖ de Violência, parte-se de uma perspectiva de realidade social 
consistente em relações e forças que se impõem aos indivíduos. Essas forças são produzidas por 
aquilo que a pesquisa identifica como Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE). Ver nota de rodapé 
nº 43. 
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conforme explica Žižek, é que as violências subjetiva e objetiva não podem ser 

diagnosticadas do mesmo ponto de observação, mas apenas alterando as posições 

angulares estacionárias daqueles que observam o fenômeno (paralaxe): 

(...) a violência subjetiva é experimentada enquanto tal contra o pano 

de fundo de um grau zero de não violência. É percebida como uma 

perturbação do estado de coisas ―normal‖ de pacífico. Contudo, a 

violência objetiva é precisamente aquela inerente a esse estado 

―normal‖ de coisas. A violência objetiva é uma violência invisível, uma 

vez que é precisamente ela que sustenta a normalidade do nível zero 

contra a qual percebemos algo como subjetivamente violento. Assim, 

a violência sistêmica é de certo modo algo como a célebre ―matéria 

escura‖ da física, a contrapartida de uma violência subjetiva 

(demasiado) visível. Pode ser invisível, mas é preciso levá-la em 

consideração se quisermos elucidar o que parecerá de outra forma 

explosões ―irracionais‖ da violência subjetiva. 298 

Ainda que existam discussões quanto ao impacto das imagens contrárias 

a ordem no imaginário social, é ele incorporado e elevado a um padrão quase que 

exclusivo de comportamentos compreendidos como violentos. 299 Porém, o que mais 

importa aqui não são os casos evidentes e, portanto, noticiados pela grande mídia e, 

consequentemente, alvo de ―preocupação‖ social e dos poderes constituídos. Leva-

se em conta uma manifestação ainda mais essencial de Violência que pertence à 

linguagem enquanto tal, à imposição de um certo Universo de Sentido (Violência 

Simbólica).  

A intensão, com isso, é demonstrar que a Violência não é uma coisa que 

está em algum lugar, mas sim, fruto de relações de poder que ultrapassam o nível 

subjetivo de compreensão do indivíduo e se estendem por toda a sociedade. Para 

se melhor entender o que está sendo dito, buscar-se-á, na sequência, a avaliação 

                                            
298

 ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: 
Boitempo, 2014, p. 17-18. 

299
 Isso ocorre na forma mais elementar do adágio popular: ―o que não é visto não é lembrado‖. E os 
programas policiais televisivos são os que melhor cumprem essa missão: um motorista 
embriagado atropela uma pessoa em um bairro de uma cidade qualquer e este fato, quase que em 
tempo real, é trazido para dentro da casa do telespectador disposto a assisti-lo. Como a larga 
escala de acontecimentos e, igualmente, enorme quantidade de veiculação desses casos, conclui-
se que o ambiente em que vivemos está disseminado pela violência. 
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parcial da conexão entre as instituições diretamente relacionadas ao Estado e a 

Violência Objetiva produzida no emprego dessas relações de micro poderes.300 O 

objetivo, em especial, é desconstruir a ideia de ―violentadores‖ e ―violentados‖, de 

forma a negar que a Violência, em qualquer de suas formas (no simbólico, no 

imaginário e no real), é algo que está em local determinado, uma propriedade 

pertencente a alguém ou alguma classe de pessoas e, então, coisa que possa ser 

verificada de pontos de observação previamente definidos. Aliás, numa reflexão 

lateral, não se trata de ação ou força contrária à determinada ordem; trata-se de uma 

manobra ou estratégia exercida em relações de poder e respaldada pela própria 

ordem, a partir da prática funcional da estrutura estatal através de suas instituições. 

3.2 VIOLÊNCIA LEGÍTIMA E CRIMINALIZAÇÃO PRIMÁRIA: O MEDO DO DELITO 

E A ATIVIDADE LEGISLATIVA 

A criminalização de condutas é um instrumento político de controle e o 

controle é uma contundente expressão da própria cultura racionalmente punitiva. E 

isso pode ser mais bem compreendido quando da análise dos estudos sobre 

punitivismo na pós-modernidade301 nas sociedades estadunidense e britânica 

                                            
300

 Ainda que velada, há muita operacionalização da violência dentro do direito, de forma semelhante 
à maneira registrou Foucault com relação ao ―poder‖ (Ver: FOUCAULT. Michel. História da 
Sexualidade: a vontade de saber. Tradução de Maria T. da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon 
Albuquerque. 13. ed. Editora Graal, 1998, p. 89) a violência está em toda parte; não porque 
englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares. 

301
 A característica marcante desse período se dá com aquilo que se denominou globalização (Para 
Ulrich Beck, o termo ―globalização‖ é de difícil definição. Procurar definir a categoria ―mais parece 
uma tentativa de pregar um pudim na parede.‖ In: O que é Globalização? Tradução De André 
Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 46). Conforme alguns autores, trata-se de um período 
irreversível e que culminou por gerar uma série de situações originais, exigindo novos padrões de 
responsabilidade, alterando o perfil e a escala de conflitos. (BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as 
consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 7). Dentre 
os efeitos sociais desse panorama globalizado, Jürgen Habermas destaca o surgimento das 
underclass ou subclasses, as quais pertencem aos grupos mais pauperizados da sociedade e que 
se veem abandonados a si mesmos, embora não tenha mais condições de alterar, com as forças 
próprias forças, sua situação social. O problema é que as sociedades desenvolvidas a partir 
dessas perspectivas não podem simplesmente ignorar o seu produto como se ele não estivesse 
lá. Diante disso, Habermas elenca três consequências políticas inevitáveis: a) aumento dos 
instrumentos de controle penal: uma subclasse gera tensões sociais cuja descarga se dá em 
revoltas autodestrutivas, que só podem ser controladas com recursos repressivos (como o Direito 
Penal e o sistema penitenciário, por exemplo); b) proliferação dos efeitos da miserabilização 
social: a desolação social e a miserabilização física não se deixam delimitar localmente. O veneno 
do gueto também age sobre a infraestrutura dos centros urbanos, atinge regiões inteiras e se fixa 
nos poros de toda a sociedade; c) erosão moral da sociedade e apartheid social: essa erosão 
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realizados por David Garland na obra ―Cultura do Controle‖, onde se mostra a 

história das políticas e dos debates sobre controle do crime na segunda metade do 

século XX. Como essas duas sociedades são referências penais para a maior parte 

da América Latina quando se trata de questões relativas à criminalização, servem 

para se perceber o desenrolamento de todo um conjunto em torno das questões 

criminais, sobretudo, o medo difuso daquilo que se entende como crime e as 

incessantes representações culturais e de mídia de uma "consciência de crime", 

fatores que culminaram por orientar toda a organização social cotidiana da época até 

os tempos atuais. 302  

As razões pelas quais a punitividade se tornou mais pujante neste período 

devem ser avaliadas com o estudo das novas formas de punição e as origens 

desses ideais punitivos. A relação causal entre a transição para a modernidade 

tardia e a crescente percepção da sociedade em relação ao crime foi identificada 

pelo autor303: na medida em que se incrementou o mercado de massas e a 

consequente disponibilidade de novos produtos e tecnologias (artigos eletrônicos, 

televisores, automóveis, telefones, etc.) esses artigos passaram a ser desejados por 

todos numa escala de verdadeira necessidade, transformaram-se, mais tarde, em 

alvos constantes de práticas de crimes patrimoniais. Esta cultura do consumo foi 

consolidada no plano social com a progressiva importância que se dispensou aos 

meios de comunicação, especialmente a televisão. A partir dos anúncios velados nos 

programas televisivos e nas propagandas mais explícitas de seus intervalos, 

desenvolveu-se uma mesma demanda de consumo para consumidores e, também, 

para aquilo que Zygmunt Bauman304, mais tarde, nominou de ―consumidores 

falhos‖305, pois estes sempre tiveram que viver no mesmo mundo ideado por aqueles 

                                                                                                                                        
moral danifica toda e qualquer coletividade republicana em seu âmago universalista. As decisões 
de maioria estabelecidas de maneira formalmente correta e que apenas refletem os temores pela 
manutenção do status e reflexos de autoafirmação por parte de uma classe média ameaçada pela 
descensão social corroem a legitimidade dos procedimentos e instituições (In: HABERMAS, 
Jürgen. A inclusão do outro: estudos de Teoria Política. Tradução de George Sperber, Paulo 
Astor Soethe e Milton Camargo Motta. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 146-147) 

302
 GARLAND, David. La cultura del control: crimen y orden social em la sociedad contemporânea. 
Traducción de Máximo Sozzo. Barcelona: Editorial Gedisa, 2005, p.183-184 

303
 GARLAND, David. La cultura del control: crimen y orden social em la sociedad contemporânea. 
Traducción de Máximo Sozzo. Barcelona: Editorial Gedisa, 2005, p. 141-142. 

304
 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 104.  

305
 Conforme Bauman, são as pessoas incapazes de responder aos atrativos do mercado consumidor 
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que têm dinheiro. 

O ponto crucial, neste aspecto, é sistematizado na obra de Robert 

Merton306 quando o autor distingue elementos fundamentais daquilo que ele chama 

de ―estrutura cultural‖ de uma sociedade: os objetivos culturalmente definidos versus 

os meios institucionais para alcançá-los.  

Essa anomia institucional é diagnosticada por Merton quando registra que 

o sistema de valores culturais exalta certos objetivos de sucesso comuns à 

população em geral, enquanto a estrutura social restringe rigorosamente ou fecha 

completamente o acesso aos modos aprovados de alcançar estes objetivos para 

uma parte considerável da mesma população, onde o comportamento desviado se 

apresenta em grande escala. Neste sentido, a ideologia igualitária consolidada 

socialmente nega implicitamente a existência de indivíduos não competidores, na 

perseguição do sucesso pecuniário para poder consumir cada vez mais. Em outras 

palavras, há uma disjunção entre os objetivos culturais socialmente enraizados 

(sucesso financeiro, em especial) e as possibilidades institucionais que uma grande 

camada populacional possui para sua realização. A ambição estimula, assim, o 

comportamento desviado.  

Esta fórmula aponta para aquilo que o autor chama de ―anomia social‖ 307, 

                                                                                                                                        
porque lhes faltam os recursos requeridos. São pessoas incapazes de ser ―indivíduos livres‖ 
conforme o senso de ―liberdade‖ definido em função do poder de escolha do consumidor. 
Encarados a partir da nova perspectiva do mercado consumidor, eles são redundantes, são 
verdadeiramente ―objetos fora do lugar‖. (Ver: BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar da pós-
modernidade. Tradução de Mauro Gama e Cláudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, 
p. 24). 

306
 MERTON, Robert K. Sociologia: teoria e estrutura. Tradução de Miguel Maillet. São Paulo: Editora 
Mestre Jou, 1970, p. 219-220. 

307
 Em 1938, Robert Merton publicou o trabalho intitulado Social Structure and Anomie, em que a 
temática nuclear era a problemática sociológica da anomia. Para isso, o autor se apropria do 
conceito de anomia desenvolvido por de Émile Durkheim, mas não como crítica das diversas 
maneiras de adaptação do sujeito a condições estruturais de ações sociais específicas, mas de 
um paradigma que buscava explicações de como essas estruturas sociais exercem pressão sobre 
os indivíduos no plano social. A teoria da anomia social coloca em cheque a velha concepção de 
que os comportamentos humanos são o resultado de disposições individuais que se resolvem em 
si mesmo. Neste passo, a construção teórica desmistifica o crime como uma anormalidade social, 
superando a posição positivista em relação ao desvio. Etimologicamente, ―anomia‖ significa 
―ausência de lei‖. Tem origem grega e deriva da categoria ―anomos‖ (cujo teor designa ―ausência‖ 
ou ―inexistência‖) + a categoria ―nomos‖, que significa ―lei‖ ou ―norma‖. No âmbito da sociologia, a 
expressão foi utilizada originalmente por Émile Durkheim, segundo o qual há uma frustração nas 
expectativas individuais que se revela através da perda de efetividade dos regramentos legais, 
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anomia que pode recair tanto para os menos favorecidos quanto aos de 

favorecimento mais elevado. A anomia dos menos favorecidos é resultado de uma 

disparidade entre as aspirações, os desejos (ainda que relativamente limitados) e as 

dificuldades extremadas de aproximarem-se, as limitações socialmente pautadas 

que regem o acesso a essas oportunidades. Por outro lado, a anomia dos mais 

favorecidos surge de uma espécie de pesquisa aparentemente sem importância, 

quando as aspirações, cada vez mais elevadas, aumenta com cada êxito 

alcançado308, com aspirações maiores impostas pelas pessoas que interagem com 

elas. 309  

Veja-se que, numa sociedade bem regulada, os objetivos e os meios para 

o alcance desses objetivos se integram harmonicamente: uns e outros são aceitos 

por toda a população e estão ao alcance desta. A integração deficiente só existe 

quando se identifica uma considerável desproporcionalidade entre os objetivos a 

serem alcançados e os meios disponíveis para obtê-los.  

Legitimamente, os meios para que sejam alcançados esses objetivos 

                                                                                                                                        
bem como dos valores que vigem no plano social. Essa ideia surgiu, inicialmente, quando o 
sociólogo francês procurava fórmulas para explicar as consequências patológicas da divisão do 
trabalho (Ver: DURKHEIM, Émile. Da divisão do Trabalho Social. Tradução de Eduardo Brandão. 
2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999) e, mais tarde, a explicar o suicídio. Conforme Durkheim, 
―a sociedade não é apenas um objeto que atrai para si, com intensidade desigual, os sentimentos 
e a atividade dos indivíduos. Também é um poder que os regula. Há uma relação entre a maneira 
pela qual se exerce essa ação reguladora e a taxa social dos suicídios‖ (Conforme: DURKHEIM, 
Émile. O Suicídio: estudo de sociologia. Tradução de Monica Stabel. São Paulo: Martins Fontes, 
2000, p. 301). Assim, os animais, em condições normais, reivindicam apenas determinada 
quantidade de substância e energia, incessantemente empregadas para viver, e periodicamente 
substituídas por quantidades equivalentes, que a reparação seja igual ao gasto, ao passo que, 
com o homem, o mesmo não ocorre. Isso porque a maioria de suas necessidades não depende, 
ou não dependem, em mesmo grau, do corpo. Na verdade, não há sociedade em que as 
propensões e desejos sejam igualmente satisfeitos dos diferentes graus da hierarquia social 
(DURKHEIM, Émile. O Suicídio: estudo de sociologia. Tradução de Monica Stabel. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 312-313). Neste passo, o autor trata de várias causas condicionantes do 
suicídio, tais como as crises econômicas, o mundo do comércio e da indústria, bem como, 
também, as crises relacionadas ao casamento e a viuvez. 

308
 Numa abordagem pós-moderna, Bauman traça o descontentamento como característica humana 
coletiva, ao passo que ―nenhuma quantidade de aquisições e sensações emocionantes tem 
qualquer probabilidade de trazer satisfações da maneira como o ‗manter-se ao nível dos padrões‘ 
outrora prometeu: não há padrões a cujo nível se manter – a linha de chegada avança junto com o 
corredor, e as metas permanecem continuamente distantes, enquanto se tenta alcança-las‖. In: 
BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução de Mauro Gama e Cláudia 
Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 56. 

309
 TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. La nueva criminologia: contribuición a uma teoria 
social de la conducta desviada. Traducción Adolfo Crosa. 3. ed. Buenos Aires: Amorrortu, 2007, p. 
118-119.  
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devem ser colocados à disposição de todo e qualquer sujeito que figura no plano 

social (educação, trabalho, ganho proporcional às capacidades operativas, etc.). 

Sabe-se, porém, que esses elementos não estão disponíveis a todos os grupos de 

pessoas, o que causa uma ―tensão‖ no sistema. É claro que isso, por si só, não 

explica o desvio. Contudo, certamente auxilia as correlações variáveis entre essa 

prática e as camadas mais baixas da população. Neste passo, a falta de recursos 

para o consumo não é uma variável isolada que opere precisamente da mesma 

forma, onde quer que seja encontrada, porém, quando essa falta de recursos  

(...) e as desvantagens a ela associadas, em competição com os 

valores aprovados para todos os membros da sociedade estão 

articulados com uma ênfase cultural do êxito pecuniário como 

objetivo dominante, as altas proporções de comportamento criminoso 

são o resultado normal. 310 

Merton, então, elabora uma tipologia dos modos de adaptação individual 

diante de uma sociedade díspar entre os fins que se considera conveniente (para ser 

alguém) e os meios disponíveis para se alcançar esses fins. Essa tipologia oferece a 

passibilidade de se permitir especificar a reação existente entre a posição do sujeito 

na estrutura social, o tipo de tensão vivida por ele nesta posição e o tipo de resultado 

ou adaptação:311 se o sujeito se conforma ou promove um comportamento 

desviante. 

A dinâmica da anomia mertoniana reside em cinco níveis de adaptação, o 

primeiro deles conformista e os outros quatro de comportamento desviado, pois, 

neste último caso, opera-se a rejeição de valores predominantes na sociedade e sua 

substituição por novos valores, os quais podem ser tratados a partir da seguinte 

tabela desenvolvida pelo autor312: 

                                            
310

 MERTON, Robert K. Sociologia: teoria e estrutura. Tradução de Miguel Maillet. São Paulo: Editora 
Mestre Jou, 1970, p. 220. 

311
 TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. La nueva criminologia: contribuición a uma teoria 
social de la conducta desviada. Traducción Adolfo Crosa. 3. ed. Buenos Aires: Amorrortu, 2007, p. 
119-120. 

312
 A tabela trata da Tipologia de Modos de Adaptação Individual apresenta os cinco tipos de 
adaptação. Nela, (+) significa ―aceitação‖, (-) significa ―rejeição‖, e (±) significa ―rejeição de valores 
predominantes e sua substituição por novos valores‖ (Conforme: MERTON, Robert K. Sociologia: 
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MODOS DE 
ADAPTAÇÃO 

METAS CULTURAIS MEIOS 
INSTITUCIONALIZADOS 

1. Conformidade + + 

2. Inovação + - 

3. Ritualismo - + 

4. Retraimento - - 

5. Rebelião + 
- 

+ 
- 

 

O primeiro nível é a conformidade, que significa a ampla aceitação e 

adaptação do regramento pelos membros da sociedade.  

O segundo nível é a inovação, considerado a adaptação desviada mais 

importante da tipologia de Merton, por ser equivalente, no plano individual, aquilo 

que ocorre na sociedade como um todo. A inovação pressupõe aceitar as metas, 

mas inovar meios de realização (o caminho para se chegar lá), pois isso, a grande 

maioria da atividade criminal envolve a inovação como adaptação, a exemplo dos 

crimes de colarinho branco, das fraudes contra seguros, os crimes de corrupção em 

geral, etc. 

 Conforme o autor, a inovação ocorre quando a cultura social estimula o 

sujeito a alcançar determinado fim ao tempo em que se verificam barreiras para que 

se atinjam, legitimamente, e este objetivo. Assim, o mérito se verificaria não pelo 

caminho percorrido, mas pelo resultado percebido (―os fins justificariam os meios‖, 

pois o que o desviante faz é cortar caminho para atingir mais rapidamente a 

ascensão social), resultado que minimizaria a distinção entre meios legítimos e 

ilegítimos na busca pelo objetivo estimulado. Os inovadores assimilam a ênfase 

cultural sobre o resultado a ser alcançado, mas sem absorver as normas 

institucionalizadas que apontam as formas para o seu atingimento. A partir desta 

perspectiva de inovação, explicam-se determinadas práticas delitivas, especialmente 

crimes patrimoniais, quando o sucesso financeiro é resultado assimilado, mas onde 

há pouco acesso aos meios legítimos para o sujeito seja bem sucedido.  

Depois disso, passa-se a terceira fase, intitulada por Merton de 

                                                                                                                                        
teoria e estrutura. Tradução de Miguel Maillet. São Paulo: Editora Mestre Jou, 1970, p. 212). 
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ritualismo. Neste nível, as regras institucionais são seguidas quase que 

compulsivamente. Revela-se o abandono da valorização dos objetivos culturais de 

êxito financeiro ou de ascensão social para atentar-se ao fiel cumprimento das 

normas institucionalizadas, as quais passam a ser uma virtude. 

Assim, enquanto a inovação é considerada uma adaptação típica da 

classe trabalhadora, o ritualismo está mais localizado entre a classe médio-baixa, 

pois é característica visceral dos burocratas que obedecem servilmente as regras 

sem levar em conta suas finalidades. 313 

O quarto nível é o retraimento, forma menos comum de adaptação: o 

retraído está na sociedade, mas não participa dela; não compartilha dos valores 

sociais estabelecidos. O retraimento consubstancia-se, assim, na rejeição dos 

objetivos culturais e, também, dos regramentos determinados pelas instituições. Isso 

se mostra bastante comum na parcela da sociedade que não compartilha da escala 

comum de valores instituído: estão na sociedade, mas não fazem parte dela. 

A rebelião é o quinto nível de adaptação. Este grau de amoldamento leva 

os homens que não se encontram adaptados aos regramentos regularmente 

instituídos (metas e meios) a tentar estabelecer uma nova estrutura social para que 

se estabeleça uma tentativa de correspondência mais estreita entre o mérito, o 

esforço e a recompensa (propõem-se novas metas e meios mais acessíveis a essas 

metas). Isso implica na não sujeição e no afastamento das finalidades constituídas 

pelos padrões vigentes em razão de sua ilegitimidade, caracterizada pela 

substituição de novos aqueles objetivos até então dominantes. 

Na verdade, como é possível observar, a abordagem de Merton é 

radicalmente sociológica, na medida em que situa o indivíduo no confronto com a 

estrutura social e cultural à qual pertence. Ele rejeita, portanto, a predominância dos 

fatores biológicos como determinantes da conduta humana (tal como estabelecido 

pelo modelo médico e patológico),314 paradigma de compreensão do desvio que, 
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 TAYLOR, Ian; WALTON, Paul; YOUNG, Jock. La nueva criminologia: contribuición a uma teoria 
social de la conducta desviada. Traducción Adolfo Crosa. 3. ed. Buenos Aires: Amorrortu, 2007, p. 
120-121. 
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mais tarde, foi tratado semelhantemente por Norberto Bobbio, quando procurava ele 

traço conceitual daquilo que poderia significar a Teoria Materialista do Desvio: ―Se 

significa que no estudo dos comportamentos desviantes devem-se levar em conta as 

condições materiais, no interior das quais age o sujeito desviante, desafio a que se 

consiga encontrar um estudioso do desvio que não esteja de acordo com isso‖ 315. 

Isso conduz a uma conclusão bastante elementar e, precisamente, onde a 

Sociologia Funcionalista desenvolve as suas teses sobre a normalidade do desvio, 

concebendo a sociedade como um sistema de unidades relacionadas entre si: não 

existe nenhum fenômeno que mostre, inevitavelmente, todos os sintomas da 

criminalidade. O desvio não é um corpo estranho, mas um fator regulador da vida 

social. 316 É claro que não pode ser o desvio tão natural quanto é a chuva. Porém, 

não pode ser tão dramatizado quanto aos atos de guerra e, neste caso, apresentado 

o suposto infrator como um sujeito que precisa ser, invariavelmente, aniquilado. 317 

Fatalmente, por via de consequência, essa compreensão leva a rejeição 

das teses que sustentam a possibilidade da existência de sociedades sem desvio. 

Conforme Winfried Hassemer e Francisco Muñoz Conde318, aliás, essas teses só 

teriam algum sentido se fosse estabelecido um conceito bastante estrito daquilo que 

se compreende por ―desvio‖ (ou, delito). O desvio é determinado pela reação à 

norma penal; norma penal é aquela que estabelece que, hoje, uma conduta é 

considerada crime (ainda que em outras épocas não fosse delitiva ou fosse, até 

mesmo, incentivada). Por sua parte, as normas penais dependem de um sistema 

penal que as informe e as aplique. Dito desta maneira, tem-se que a criminalidade é 

um fenômeno moderno, desconhecido das sociedades primitivas que não 

dispunham de normas jurídicas positivadas. Visto do ponto de vista atual, tais 

sociedades podem considera-se como "sociedades sem crimes", uma vez que 

faltam instituições que possam definir o que é comportamento delituoso.  
                                                                                                                                        

Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, p. 31.  
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 NORBERTO, Bobbio. Nem com Marx, nem contra Marx. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 
São Paulo: UNESP, 2006, p. 266. 
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 HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción a la Criminología y al 
Derecho Penal. Valencia: Tirant lo Blanch. 1989, p. 39.  
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Revan, 2013, p. 174. 
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Derecho Penal. Valencia: Tirant lo Blanch. 1989, p. 41. 
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Mas é no ponto em que o desvio mais transparece, pode este fato resultar 

numa ferramenta irrenunciável de controle de determinadas camadas sociais para os 

governos. Trata-se de novas estratégias de controle social consubstanciadas em 

políticas de criminalização e repúdio ao desvio.  

É certo que, ou por falta de recursos ou por falta de educação, dificilmente 

as camadas sociais menos favorecidas conseguem permanecer nos limites da 

probidade legal. Mesmo porque, a gama de comportamentos criminalizantes 

direcionados a essas camadas é infinitamente maior do que para os grupos de 

pessoas que manipulam a produção dos tipos penais.  

O crime (ou melhor, a criminalização) como objeto de controle e política 

governamental é objeto de estudo do Professor da Universidade da Califórnia 

Jonathan Simon que, no ano de 2007, publicou a obra Governing through Crime 

(Governar por meio do Delito). 319 A pesquisa retrata o desenvolvimento das leis 

penais e da própria sociedade estadunidense a partir da década de 1970, quando a 

criminalização de comportamentos se tornou uma questão estratégica fundamental 

de boa governança e pauta obrigatória nas disputas eleitorais.  Conforme Simon, 

toda governança, pública ou privada, se produz no marco da estrutura de alguma 

autoridade legal (de funcionários públicos, de padres, empreendedores ou 

proprietários, tal como se verificou com os registros que cuidam do Poder Simbólico 

na primeira parte desta monografia), e toda autoridade legal se baseia, em última 

instância, na ameaça do exercício legal da violência e no marco da Justiça Penal. 

Assim, toda governança se logra ―por meio da‖ ameaça implícita de que, em algum 

momento, a resistência se converterá em delito (tipificado em lei penal). O Brasil, 

hoje, parece enfrentar problema semelhante, em suas causas e consequências. 

É que a lei é, por sua própria constituição, produto de um poder, mas 

sempre revestida da capa legiferante do Direito, condição para sua pretensa 

legitimidade. 320 O ato legal de tornar ilícita determinada conduta é passar a tratar 
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 Ver: SIMON, Jonathan. Gobernar a través del delito. Traducción de Victoria de los Ângeles 
Boschiroli. Barcelona: Editorial Gedisa, 2011.  
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 LONGO, Adão. O Direito de Ser Humano. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 115. 
Ainda, conforme o autor, ―as leis, por serem a marca de um poder, não forma um Direito pleno. 
Elas tão-só compõem o Direito, dele fazem parte, cumprem a importância presumida de seu papel, 
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esse comportamento em desconformidade com o direito (fora do direito). 

É de se concordar que, dificilmente, faz-se possível se afastar da 

construção do imaginário assentado na negação de a legislação contemplar uma 

violência em si. Porém, não se pode deixar escapar que toda lei penal, ao 

criminalizar determinada conduta, cria uma possibilidade real de ofensa ao bem 

jurídico do sujeito por meio da Violência Legítima. No Direito Penal Brasileiro, por 

exemplo, existem as penas de morte (somente para os crimes militares próprios em 

tempo de guerra), de privação de liberdade, de restrição de direitos e de multa. O 

fato é que, quaisquer destas penas, a partir de sua materialização, manifestam-se 

como violência.  De acordo com aquilo que registra Claudio Brandão321, se pelo 

crime de homicídio (CP, art. 121) incrimina-se a produção da morte de alguém, pela 

pena de morte também se mata alguém; se pelo crime de sequestro (CP, art. 148) 

incrimina-se a violação da liberdade de locomoção de uma pessoa, pela pena 

privativa de liberdade se viola esta mesma liberdade; se pelo crime de furto (CP, art. 

155) incrimina-se a violação do patrimônio de alguém, pela pena de multa também 

se viola o patrimônio de uma pessoa.  

Neste passo, qualquer lei penal tende, uma vez incorporada 

materialmente no sistema político-jurídico, à violência epistêmica. No que se refere à 

norma penal incriminadora, a cada articulação judicial na interpretação de um texto 

legal, como resultado, alguém tem violentado um bem jurídico (sua liberdade, 

propriedade, etc.). 322 

Por isso, para que o Poder Político323 criminalize condutas e sancione 

                                                                                                                                        
mas não são o Direito em sua plenitude‖. (Obra citada, p. 254). 
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 COVER, Robert M., Violence and the Word. (1986). Faculty Scholarship Series. Paper 2708. 
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com bastante severidade as violações, demanda-se um suporte legitimador externo: 

o apoio do público em geral. Mas, como conquistá-lo? 

O pânico popular fomentado pelo aumento de visibilidade de práticas 

noticiadas pelos meios de comunicação (que costumam atuar desde cedo na vida 

das pessoas, especialmente na forma de lazer) contribui em muito com esse 

propósito, transformando, por exemplo, a polícia, no mais notório instrumento para o 

emprego de políticas punitivas. Isso, fatalmente, coloca a sociedade sob a condição 

de refém do populismo penal desenhado sob a perspectiva do Poder Simbólico324, 

que muito bem explora o medo para que se alastre o apoio da sociedade no alcance 

de medidas penais cada vez mais duras. Confere plenos poderes ao Estado a 

prática das mais drásticas ações contra os desviantes.  

Esses poderes são sustentados por toda a simbologia alinhada a 

demonização de determinadas condutas e, também, de determinados grupos de 

pessoas com a imposição de formas de controle característicos dos mais diversos, 

inclusive, métodos de custódia continuada 325.  Por consequência, há um 

recrudescimento no ambiente legislativo, especialmente aquele vinculado às práticas 

penais para que o Estado, através da força (Violência Legítima) equacione essas 

questões que colocam em xeque determinada referência normativa. 326 Neste ponto, 

quanto maior a quantidade de previsões penais, tanto maiores são as oportunidades 

para se errar.  

                                                                                                                                        
jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios 
que tais correlações de força encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou ao 
contrário, as defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em que se 
originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, na 
formulação das leis, nas hegemonias sociais‖ (FOUCAULT. Michel. História da Sexualidade: a 
vontade de saber. Tradução de Maria T. da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 13. 
ed. Editora Graal, 1998, p. 88-89). 
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 Abordou-se o enunciado das principais funções dos meios de comunicação de massa no 2º 
Capítulo desta Tese, especialmente no que tange a esses instrumentos de mídia na forma de 
aparato de propaganda do Sistema Penal. 
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  Trata-se do controle exercido pelos diversos segmentos do Sistema Penal após o etiquetamento 
do sujeito e que pode extrapolar em muito o cumprimento da sanção a ele imposta.  
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queremos nos apoderar (Conforme: ROSA, Alexandre Morais da; AMARAL, Augusto Jobim do. 
Cultura da Punição: a ostentação do horror. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 44). 
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Para tanto, o instrumento regulador e incentivador de políticas criminais é 

aquilo que, supostamente, é replicado num ambiente de senso comum midiático e 

que só pode(ria) ser apaziguado pela via penal. Como bem lembrou Winfried 

Hassemer327, ―violência, risco e ameaça agora constituem fenômenos núcleo da 

percepção social‖. Mas se essas ameaças se tornam fenômenos centrais de 

compreensão social, então, este processo tem consequências inevitáveis quanto à 

atitude da sociedade em relação àquilo que é percebido como seus fatores de 

projeção.  

Por isso é que há uma consequente ridicularização e constantes críticas 

dos instrumentos legais de liberdade alinhados aos Direitos Humanos e ao Direito 

Penal, taxando-os como ―Carta Magna de Delinquentes‖, já que, interno a este 

ângulo de percepção, mais protegeria o objeto reprodutor da violência (fora do 

direito) do que auxiliaria o Estado no emprego da violência (dentro do direito) contra 

ele. 328 Esse discurso, por certo, acaba buscando justificativas na expansão da 

legislação penal de caráter punitivo e de redução de garantias329, pois revisa as 

ideias de liberdade na medida em que se postula que o delito regule as propostas de 

governança social, ainda que não seja difícil enxergar que essas garantias não são 

inventos para proteger delinquentes, mas resultados de um processo que revela 

massacres orquestrados pelos Estados de Polícia330.  
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A sensação de ―ordem‖ que se busca com a Violência do Estado é 

compreendida como um fator positivo diante de uma sociedade que vive sob a 

perspectiva do caos provocado, como se verificou em linhas anteriores, por um 

inimigo que não se sabe bem ao certo quem é e nem mesmo onde está. 

No Brasil, em termos históricos, se ganha cada vez mais poder para 

criminalizar condutas com o discurso de se buscar aquilo que se compreende por 

(Poder Simbólico) paz e ordem social. É certo, neste contexto, que nenhum poder 

refere-se a si mesmo como violento, mas apenas aqueles que não compactuam das 

normas legitimamente estabelecidas.  

Após o terrorismo e o tráfico internacional de drogas, o mais novo bode 

expiatório eleito é o chamado Crime Organizado. O seu sacrifício, porém, demanda 

de um sistema complexo de ações estatais, tais como a criação de novos tipos 

penais331, novas práticas de investigação, juízes diferenciados nos julgamentos que 

envolvem essas organizações332 e, também, o incremento de um novo tipo de 

                                                                                                                                        
Revan, 2013, p. 260. 
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 Especialmente, tipos sustentados no Direito Penal do Autor ou, numa roupagem mais 
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Desproporcionalidade das penas; e) Surgimento das chamadas ―leis de luta‖ ou ―de combate‖; f) 
Sensível restrição das garantias constitucionais afetos ao processo penal.  
Trata-se, conforme Jesús-Maria Silva Sanchez, de um Direito Penal de 3ª Velocidade, 
consubstanciado num direito de emergência, de exceção. 
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normas regulamentando a composição do colegiado e os procedimentos a serem adotados para o 
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cárcere 333.  

Não por outra razão, observa Félix Herzog, que ―em muitas leis do Direito 

Penal Moderno se emprega a palavra ‗luta‘ (contra a criminalidade econômica, 

contra a criminalidade ambiental, contra a criminalidade organizada), como se o 

Direito penal pudesse vencer o mal e afastar o caos mediante a violência‖ 334. 

Passa-se, com isso, a se enxergar o Direito Penal como um mero sistema de 

incriminação e não mais como um sistema de garantias (contra a intervenção da 

violência legítima do próprio Estado, em especial). A dúvida que surge a partir dessa 

ordem de pensamento é a seguinte: poderia a Violência Subjetiva manifestada na 

prática de infrações penais (ainda que em sua revelação mais explícita) servir de 

instrumento crível para legitimar a busca de civilidade através, também, da 

violência? Não se estaria, dessa forma, apreendendo-se num esquema de 

―autoconservação da violência‖ que se divulga combater? 

Muito embora seja certo que o tratamento circular do fenômeno acaba por 

mascarar a manutenção da Violência que o Estado representa, a ideia de 

―superação da violência‖ ―dentro do direito‖ parece estar plenamente sincronizada 

com os seus objetivos. Daí a avassaladora política de visibilidade de certas práticas 

desviantes como métodos que, necessariamente e a qualquer preço, merecem 

contenção. Comprar esse discurso significa concordar com essa legitimidade 

instituidora de violência que, no mais das vezes, instrumentaliza as pessoas (meio) 

para realização de um projeto político (fim). 

Este projeto, porém, não demonstra a racionalidade necessária para se 

                                                                                                                                        
seu funcionamento.‖  
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 Nos EUA, as supermax (prisões de segurança e neutralidade máximas); na França, as émures 
vivants (prisões de longa duração, sem possibilidade de liberdade antecipada). Ver: BÉRARD, 
Jean; CHANTRAINE, Gilles. 80.000 détenus em 2017? Réforme et derive de I‘institution 
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legislativa da Lei de Execuções Penais, introduzida pela Lei 10.792/2003. Com ela, o art. 52 da 
LEP passou a admitir que o preso provisório ou definitivo possa ser incluído em Regime Disciplinar 
Diferenciado desde que: a) subverta a ordem ou disciplina; b) apresente alto risco para a ordem e 
a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; ou c) seja suspeito de envolvimento ou 
participação em organizações criminosas, quadrilha ou bando. 

334
 HERZOG, Félix. ―Algunos riesgos del derecho penal del riesgo‖, in Revista Penal, Barcelona: 
Praxis, 1999, p. 54. Citado por: BUSATO, Paulo César. Estado de Direito e Controle Social: 
Modernas tendências de controle social. In: Estado e Democracia: pluralidade de questões. 
COSTA, Lucia Cortes (Org.). Ponta Grossa: Editora UEPG, 2008, p. 97. 
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perseguir os objetivos propostos pelo discurso oficial. Não há a mínima segurança 

de que o emprego da violência do Estado funcione como fator redutor daquela 

violência fora do direito ou então, mobilize os medos derivados daquelas camadas 

populacionais que bradavam por mais Direito Penal. Não há qualquer prestação de 

contas por parte do legislativo no sentido de que os resultados prometidos foram, 

estão sendo, ou serão alcançados. 

Veja-se, por exemplo, que desde o final da década de 1980, o Estado 

Brasileiro sancionou uma quantidade considerável de leis vinculadas ao poder 

punitivo, com uma franca expansão legislativa no âmbito penal. 335 

Inicialmente, foi promulgada a Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90), 

que teve como fator motivador o sequestro do empresário Abílio Diniz, na época, 

irmão de um parlamentar. Esta lei teve como característica principal o agravamento 

da execução penal para condenados a determinados crimes, notadamente aqueles 

relacionados às questões patrimoniais, com a supressão de direitos fundamentais, 

mais tarde, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 

O homicídio qualificado, que não figurava dentre o rol dos crimes 

considerados hediondos na redação original da lei foi incluído quatro anos depois 

(Lei 8930/94). O fator motivador foi o homicídio da atriz global Daniela Perez, filha da 

escritora Glória Perez. 

Em 1995, entrou em vigou a ―Lei de Combate ao Crime Organizado‖ 

(9.034/95). A marca mais característica dessa lei, novamente, é o atropelo as 

garantias constitucionais previstos em seu corpo, na medida em que resgatava a 

figura do juiz inquisidor dentro de um sistema constitucional acusatório. Não 

bastasse isso, o legislador desta norma não cuidou nem mesmo em definir o que 

seria ―organização criminosa‖ para fins penais, o que tornou impossível a aplicação 

de vários de seus dispositivos. Pouco a pouco, o Supremo Tribunal Federal foi 

declarante a inconstitucionalidade de alguns de seus artigos até que em 2013, a Lei 
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 Minucioso estudo acerca das relações entre Autoritarismo e Sistema Penal baseado na legislação 
penal e processual penal brasileira (e projetos de leis) é ofertado por Christiano Falk Fragoso, 
produto de sua tese doutoral. Ver: FRAGOSO, Christiano Falk. Autoritarismo e Sistema Penal. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. 
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9.034/95 foi revogada em sua plenitude pela Lei 12.580/13. 

Em 1997, com ampla participação midiática na divulgação televisionada 

de policiais militares agredindo moradores da Favela Naval de Diadema, São Paulo, 

é sancionada a Lei que criminaliza a prática de tortura no Brasil (Lei 9.455/97). 

No ano seguinte, ganha grande notoriedade midiática questões 

relacionadas ao anticoncepcional Microvlar que, ao invés de funcionar como 

contraceptivo, era composta de substâncias similares a farinha, o que deixou de 

evitar a gravidez de inúmeras mulheres que fizeram uso dele. A resposta do 

Congresso Nacional, pressionado pela mídia em defesa do lobbying da indústria 

farmacêutica foi a produção da Lei 9.677/98, que culminou por alterar o tipo de uma 

gama de comportamentos previstos no Código Penal vinculados ao tema 

―falsificação de remédios‖ (Artigos 272 a 277). O resultado foi desastroso. Ao 

preceito secundário do tipo penal previsto no Art. 273 que prevê ―Falsificar, 

corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais‖ 

foi prevista uma pena mínima de 10 (dez) anos de reclusão, muito mais grave do 

que de crimes de estupro, roubo e até homicídio. Não bastasse isso, na sequência, 

sancionou-se a Lei 9.695/98, incluindo todos os comportamentos previstos no art. 

273 do Código Penal no rol de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90). 

Já ao final da década de 1990, Miguel Reale Junior já havia constatado o 

elevado intervencionismo penal no Brasil ao tratar da Lei 9.605/98. Conforme o 

autor, ―(...) Essa ilusão penal, o imaginário de poder agastar, por via de ameaça 

criminal, fatos lesivos de qualquer quilate, decorre (...) da desconfiança da 

sociedade em relação a si mesma, às autoridades e às normas da Administração, 

acreditando-se que só serão respeitadas se houver a intimidação da sanção 

penal.‖336 O intervencionismo estatal leva, segundo ele, ao intervencionismo penal 

acentuado. E esse intervencionismo do Estado refletiu, de forma bastante 

contundente, no âmbito legislativo nos anos seguintes. 

Em fevereiro de 2001, uma grande rebelião no Sistema Penitenciário 
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 REALE JUNIOR, Miguel. A lei de crimes ambientais. Revista Forense. Rio de Janeiro. V. 95, nº. 
345, p. 121, jan./mar. 1999. 
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Paulista foi objeto de destaque pela grande mídia em nível nacional. A partir disso, 

as cobranças, novamente, recaíram sobre o legislador. A resposta veio em 2003, 

quando a Lei de Execução Penal é alterada em vários de seus dispositivos pela Lei 

10.792/2003. A mudança mais significativa fica por conta da criação do Regime 

Disciplinar Diferenciado (art. 52337), de constitucionalidade muito duvidosa, já que 

revela afronta a direitos fundamentais e se sustenta num Direito Penal de Autor. 

Ainda, em 2003, entra em vigor o Estatuto de Desarmamento (Lei 

10.826/2003), oportunidade em que o Congresso vedou a possibilidade de liberdade 

provisória em vários dos tipos penais, mas tarde objeto de apreciação pelo Supremo 

na Adin 3.112-1. A mesma vedação legal à liberdade provisória foi objeto no ano de 

2006, com a sanção da nova Lei de Drogas (11.343/2006). Mais uma vez o STF 

declarou inconstitucional a prisão ex lege.  

A lei 11.343 revogou expressamente as leis antecedentes que trataram do 

proibicionismo das drogas no Brasil. Algumas inovações vieram à nota com a nova 

legislação, especialmente, a não mais possibilidade de imposição de pena privativa 

de liberdade para aquele que é encontrado portando drogas para o seu consumo 

próprio. De outra parte, fora aumentada a previsão da pena mínima para o traficante. 

Mas, o maior problema dos dispositivos constantes ali, acredita-se, refere-se à 

ausência de critérios objetivos para que se possa, com segurança, diferenciar um 

usuário de drogas (para o qual o cárcere não seria o destino) e um traficante (para o 

qual a lei prevê pena de reclusão de cinco a quinze anos). O resultado: no ano de 

2005 (ano antecedente a entrada em vigor da lei aqui tratada, portanto), 14% dos 

presos brasileiros haviam sido condenados por crimes relacionados ao tráfico de 
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 Segue a redação do dispositivo após a reforma operada no ano de 2003: Lei 7210/84, art. 52: ―A 
prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da 
ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção 
penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: I - duração máxima de 
trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma 
espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; II - recolhimento em cela individual; III - visitas 
semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; IV - o preso terá 
direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. § 1º. O regime disciplinar 
diferenciado também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, 
que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. 
§ 2º. Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou o 
condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer 
título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando.‖ 
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drogas. Em 2014, esse número saltou para 28%, ou seja, um incremento da ordem 

de 349% em números absolutos. 338  

Estudos no âmbito da criminologia sustentam que, por si só, o 

proibicionismo já cria reflexos mais negativos do que aqueles derivados do próprio 

consumo da droga. 339 Mas o panorama resta ainda mais delicado quando na 

legislação há uma ―zona cinzenta‖ que não permite, objetivamente, diferenciar duas 

práticas de tratamento penal extremamente diferenciado. O dispositivo legal que 

permite que se diga se a droga apreendida serviria para o tráfico clandestino ou para 

o consumo pessoal do agente está situada no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006: 

―Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à 

natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que 

se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e 

aos antecedentes do agente.‖ 340 Como se pode verificar, das oito circunstâncias 

presentes no dispositivo, quatro delas são de caráter eminentemente pessoal (parte 

destacada), relação alguma tendo com o fato praticado. O resultado disso é que o 

perfil majoritário do condenado por tráfico seja o jovem pobre, preto, de baixa 

escolaridade, e preso nas periferias das cidades com pouca quantidade de droga. 341 
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 Para entender melhor esses números e da brutal capacidade dessa lei como instrumento de 
encarceramento, no mesmo período (entre 2005 e 2014), o número de homicídios no Brasil 
aumentou 125%. O percentual de presos condenados ou acusados de homicídios nas prisões, no 
entanto, caiu de 11% para a marca de 10%, mantendo-se estável ao longo de uma década. 
Conforme: MENA, Fernando; MACHADO, Leandro. País superlota cadeias com réus sem 
antecedentes e não violentos. Folha de São Paulo. 15/01/2017. Disponível em: < 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850004-pais-superlota-cadeias-com-reus-sem-
antecedentes-e-nao-violentos.shtml>. Acesso em 16 de janeiro de 2017. 
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 Pontuam alguns exemplos, Alexandre Bizzotto, Andreia de Brito Rodrigues e Paulo Queiroz: a) 
criação de preços artificiais e atrativos, tornando extremamente rentável o tráfico; b) o surgimento 
de uma criminalidade organizada especializada no tráfico; c) frequentes confrontos e mortes entre 
grupos rivais; d) vitimização de inocentes por meio das chamadas ―balas perdidas‖; e) lavagem de 
capitais; f) corrupção das polícias; g) tráfico de armas; h) sonegação de tributos; i) rebeliões nos 
presídios; j) ameaça, extorsão e morte de consumidores inadimplentes. Inúmeros fins negativos, 
relacionados a política proibicionista de drogas adotada. BIZZOTO, Alexandre. RODRGIUES, 
Andreia de Brito. QUEIROZ, Paulo. Comentários Críticos à Lei de Drogas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010, p. 40. 

340
 Sublinhou-se.  

341
 Estudo da Universidade de São Paulo (USP) apontou que a imensa maioria das prisões em 
flagrante pela prática do tráfico de drogas no Estado de São Paulo ocorre nas ruas (82%) e 
durante patrulha da polícia militar (62%). Apenas 4% dessas prisões derivam de investigação 
prévia. Outra pesquisa, agora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania do Estado do Rio 
de Janeiro indica que 72% dos presos pelo crime de tráfico de drogas daquele Estado em 2013 
ficaram presos durante todo o decurso do Processo Penal. No entanto, apenas 45% deles foram 
condenados. Em 2/3 dos casos, os réus não tiveram testemunhas de defesa, apenas de 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850004-pais-superlota-cadeias-com-reus-sem-antecedentes-e-nao-violentos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850004-pais-superlota-cadeias-com-reus-sem-antecedentes-e-nao-violentos.shtml
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Estabelece-se, assim, uma ―presunção de tráfico de drogas‖ pelas condições de 

vulnerabilidade social e econômica do sujeito. 342 

O estupro e assassinato Liana Friedenbach e o homicídio do seu 

namorado Felipe Caffé, em novembro de 2003, foi o estopim para que o Congresso 

rapidamente se mobilizasse e passasse a discutir maior rigidez no cumprimento das 

medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, já que, 

conforme investigações, a figura mais importante do grupo responsável pelos ilícitos 

se tratava de um menor. Essas discussões perduram até os dias atuais, sendo 

reascendidas sempre que um ato infracional ganha notoriedade nacional nos meios 

de mídia (a exemplo do homicídio do menor João Hélio Fernandes, de seis anos, em 

2007, e da morte do médico Jaime Gold, em 2015, ambos os fatos envolvendo 

menores de idade). 

A Lei 11.923/2009 (acrescentou o § 3º ao art. 158 do Código Penal) criou 

o crime de ―sequestro relâmpago‖; a Lei 12.012/2012 incluiu o art. 349-A, no Código 

Penal, criminalizando o ingresso de aparelhos de telefonia móvel em 

estabelecimentos prisionais; a Lei 12.653/2012 alterou a Lei de Lavagem de Capitais 

(9.613/98) alargando o âmbito de tipicidade para qualquer infração penal, inclusive 

contravenções penais (jogo do bicho, por exemplo); ainda, em 2012, a publicação na 

internet de fotos íntimas de uma atriz global foi amplamente divulgada pelos meios 

de mídia, tendo como consequência a criação da Lei 12.737 (Carolina Dieckmann), 

que alterou dispositivos do Código Penal tipificando criminalmente delitos 

                                                                                                                                        
acusação. Ver: MENA, Fernando; MACHADO, Leandro. País superlota cadeias com réus sem 
antecedentes e não violentos. Folha de São Paulo. 15/01/2017. Disponível em: < 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/01/1850004-pais-superlota-cadeias-com-reus-sem-
antecedentes-e-nao-violentos.shtml>. Acesso em 16 de janeiro de 2017. 
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 Conforme Salo de Carvalho, o critério legal aqui discutido é uma ―não-regra‖. Os espaços de 
ambiguidade do §2º do art. 28 da Lei de Drogas são tão grandes que é evidente perceber como a 
espécie de imputação será definida pelas metarregras que compõem os quadros mentais dos 
agentes do sistema punitivo, ou seja, pela pré-compreensão e pela representação que os 
intérpretes-atores (policial, promotor ou juiz) têm sobre quem é o traficante e quem é o usuário de 
drogas. Na hipótese, é muito provável que a ―cor da pele‖ não seja um critério de definição da 
conduta que aparecerá como elemento fático de fundamentação da decisão. Mas, com muita 
frequência, pela experiência acadêmica e profissional na análise do funcionamento do sistema 
punitivo, nota-se como, na maioria das vezes, a ―cor‖ do ―suspeito‖ é encoberta ou mascarada por 
outros standards decisionais (atitude suspeita, presença em área de tráfico, antecedentes 
criminais) que definirão o sujeito como ―traficante‖ ou ―usuário‖. Ver: CARVALHO, Salo. O 
encarceramento seletivo da juventude negra brasileira: a decisiva contribuição do Poder Judiciário. 
Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 67, pp. 623-652, jul./dez. 2015, p. 633. 
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informáticos; ainda, no mesmo ano, entra em vigor a Lei 12.720/2012, que 

novamente altera artigos do Código Penal e cria um novo tipo: ―Constituição de 

milícia privada‖, previsto no art. 288-A, daquele Diploma; em 2013, passa a vigorar a 

Lei 12.850, que, finalmente, define ―organização criminosa‖, além de dispor sobre 

uma gama de procedimentos de investigação criminal e de obtenção da prova.  

Como se percebe, a norma permite apreciar a ampla variedade de 

posições ideológicas possíveis dentre do modelo de legislação sobre o crime. 343 E o 

modelo de incriminação penal no Brasil muito se aproxima do modelo norte-

americano de exclusão e encarceramento 344, tendo como pano de fundo a legado 

na ―Nova Escola Penal‖ e a ideologia neoliberal345 e que vem sendo desenvolvida 

por lá desde o início da década de 1980 e com ápice na política da chamada Broken 

Windows Theory (Teoria das Janelas Quebradas346), em 1994, na cidade de Nova 
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 SIMON, Jonathan. Gobernar a través del delito. Traducción de Victoria de los Ângeles 
Boschiroli. Barcelona: Editorial Gedisa, 2011, p. 144. 

344
 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2001; WACQUANT, Loïc Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 
3. ed. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2007.  
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 Da mesma maneira que a ideologia neoliberal em matéria econômica repousa numa separação 
impermeável entre o econômico (pretensamente regido pelo mecanismo neutro, fluido e eficiente 
do mercado) e o social (habitado pelo arbitrário imprevisível dos poderes e das paixões), a nova 
doxa penal vinda dos Estados Unidos postula uma nítida e definitiva separação entre as 
circunstâncias (sociais) e os atos (criminosos), as causas e as condutas, a sociologia (que explica) 
e o Direito (que regula e sanciona). Ver: WACQUANT, Loïc Punir os Pobres: a nova gestão da 
miséria nos Estados Unidos. 3. ed. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 
35. 

346
 Contundente crítica a esta teoria pode ser conferida em: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; 
Carvalho, Edward Rocha de. Teoria das janelas quebradas: e se a pedra vem de dentro? Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCrim. Boletim - 131 Outubro Esp. / 2003: ―Ficou evidente 
que todas as preocupações dos corifeus e apóstolos da Broken Windows Theory se resumem à 
ordem e sua manutenção. Entretanto, é por demais ingênuo (embora a proposta possa ser uma 
representação narcísea) pensar que ao tirar a criança do semáforo e o mendigo da rua o problema 
estará resolvido. O que acontece com eles depois disso — afinal, o raciocínio é simples: se eles 
não estão lá, é porque não existem — não é problema dos "teóricos". Do ponto de vista intelectual, 
beira-se à fraude. Enquanto a postura do Estado for neoliberal, assumindo o "ter" como prioridade 
ao "ser", estará o mundo fadado à proliferação de teorias impossíveis de verificação e ineficazes 
desde o próprio nascimento. Basta pensar que se tem um Estado Mínimo e para fazer viva a 
Tolerância Zero é preciso um Estado Máximo. Há uma contradição — diria Aristóteles: algo não 
pode ser e não ser ao mesmo tempo — e, com segurança, a verdade fica fora. De resto, a 
inconstitucionalidade do pregado pela Broken Windows Theory salta aos olhos. Ora, a CR diz que 
deve haver — e há — infrações de menor potencial ofensivo, demarcando, para não deixar 
dúvida, a legalidade. Afirmar o contrário, como quer a dita teoria, passando uma tábua rasa sobre 
todas as infrações, para considerar a mendicância igual ao homicídio — pior: a causa dele! —, 
afronta os mais comezinhos princípios estabelecidos por uma já sofrida Carta. A saída não é tão 
obscura quanto parece, ou quanto querem fazer parecer: um Direito Penal mínimo, 
verdadeiramente subsidiário e que atenda à Constituição (que segue e deve seguir dirigente); 
educação e saúde para todos: como exigir do mendigo que "seja educado, não atrapalhe e não 
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York. Naquela oportunidade, e com o ―nobre‖ objetivo de melhorar a segurança 

naquele município estadunidense, passou-se a operar um controle ostensivo de todo 

e qualquer desvio social, ainda que de ínfima lesividade. A premissa era a de que a 

tolerância fomenta o crime. Porém, demonstrou-se, ao final que ―a corrida repressiva 

não possui os méritos que seus defensores apregoam, além de varrer para debaixo 

do tapete as verdadeiras condicionantes‖ 347 do desvio. 

Por aqui, as alterações legais no âmbito penal nos últimos vinte cinco 

anos comportam uma visível (ir)racionalidade punitiva: tipificar novos 

comportamentos, alargar o âmbito de tipicidade daqueles que já existem, aumentar-

lhe suas penas ou, então, restringir direitos relacionados aos investigados, 

processados e condenados no âmbito da persecução penal ou execução da pena 

imposta. 

Não se pode deixar escapar, porém, que a prática institucionalizada de 

instrumentos de controle mais violentos, ainda que legítimos, culminem por estimular 

a prática de mais Violência. O Direito Penal é sempre uma interferência sensível na 

liberdade, pelo que, não se mostra razoável que a opinião pública, de linguagem 

voluntarista e largamente manipulada pelos meios de comunicação de massa seja o 

termômetro quando se trata de criminalização de comportamentos ou então, o 

agravamento daquelas penas já previstas. 

A política responsável pelas recorrentes edições legislativas no âmbito 

criminal voltadas ao endurecimento generalizado das políticas policiais, processuais 

penais e penitenciárias tenta, invariavelmente, dar a impressão de que suas tarefas 

são racionais, numa área onde o pensamento utilitário é de óbvia importância. Mas 

                                                                                                                                        
feda", se não se dá a ele sequer ensino e saneamento básico? É hipócrita dizer, afinal, que "todo 
mundo tem o direito de dormir embaixo da ponte". Abalou-se, na estrutura, a ética, sem a qual em 
perigo está a própria democracia. Claro, tais propostas vão de encontro ao que existe de mais 
sagrado na política da Terra Brasilis: o voto, símbolo maior da perpetuação das capitanias 
hereditárias e motor de arranque de quase todas as ideias. Enquanto os apóstolos da Tolerância 
Zero não entenderem que ela deve alcançar — isso sim — a corrupção, com a má-fé e o mau uso 
do dinheiro público, continuar-se-á vivendo nesta terra encantada de valores e moral em que Alice 
nos conduz; de imbrogli retóricos. Isso eles não entendem, ou não querem entender. Não querem 
perceber que quando alguém de dentro quebra as janelas, pouco resta a fazer com os que estão 
lá fora (aliás, a pedra cai na cabeça deles!)‖.  
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 ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto de Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 
3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 319. 
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apesar da notória inflação legislativa, não há qualquer sentido para sustentar um 

otimismo a ponto de acreditar os comportamentos alinhados nas leis ali noticiadas 

possam ser eliminados ou mesmo, terem o número de práticas reduzidas. Pelo 

contrário, as leis refletem mesmo aquilo que Garland348 pontuou em seu estudo, 

uma ―cultura do controle‖, na presunção de que a gestão de risco do delito deve 

estar incorporada ao tecido social da vida cotidiana. 

Na medida em que se articula a manutenção de uma estrutura de 

Violência no campo penal legislativo, abandonam-se quaisquer chances de 

desconstrução de uma Violência Estrutural: reproduz-se a si mesma num programa 

de circularidade e na melhor forma daquilo que Michel Foucault denominou de 

―isomorfismo reformista‖ 349, pois, apesar de sua idealidade, essas reformas legais 

servem para que coisas se mantenham exatamente como estão.  

O monopólio que se sucede por via dos meios de Violência por parte do 

Estado Brasileiro repousa sobre a manutenção secular de novos Códigos de 

Violência consubstanciados na maior imposição das penas privativas de liberdade, 

prolongamento do cárcere e a subtração de garantias e direitos outrora assegurados 

aos acusados. Trata-se, pois, da maneira que se põe o controle supervisório de 

"desvios" 350 mas que, imperceptivelmente, revela-se numa inversão na forma como 

o instrumento de enfrentamento da Violência acaba, fundamentalmente, em seu 

próprio oposto. 

E o grande problema nessa ampliação punitiva pela via da legislação 

penal não está na Violência extraída de determinadas práticas delitivas, mas no fato 

de procurar resolver comportamentos de extremada diferença e lesividade 

exatamente com os mesmos instrumentos: polícia, processo penal e prisão. 

Conforme lembra Zaffaroni351, em outra ordem de coisas, o emaranhado legislativo 
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 GARLAND, David. La cultura del control: crimen y orden social em la sociedad contemporânea. 
Traducción de Máximo Sozzo. Barcelona: Editorial Gedisa, 2005.  

349
 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé 
Vassallo. 7.ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1989, p. 239. 

350
 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: 
Editora UNESP, 1991, p. 56. 

351
 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio Samarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2013, p. 290. 
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que as constantes reformas penais criam, afeta a segurança que se pretende, 

especialmente, porque a lei penal perde convicção (já que não se sabe mais bem ao 

certo o que é proibido e o que é permitido) e a velha aspirante das leis claras fica 

esquecida. Por fim, o recurso permanente à criminalização de comportamentos resta 

banalizado ao invés de ganhar hierarquia. 

É de se destacar, por isso, o repetido fracasso do projeto legal punitivo, 

frustrado reiteradamente no controle social e consequente redução da Violência 

Subjetiva, esforça-se para traçar esquemas justificadores de sua expansão, muito 

embora a percepção que se extrai numa análise mais cuidadosa culmina por 

encontrar o exato oposto daquilo que se pretende mostrar (proliferação de 

violências). 

E são esses esquemas de justificação enraizados no punitivismo que se 

promove o ambiente adequado para que o Direito Penal se legitime ao defender, por 

exemplo, o patrimônio de quem possui, ainda que seja pouco o objeto de proteção. 

Joga-se, aqui, com a esperança de que, um dia, o sujeito esteja também capacitado 

economicamente 352, ainda que Robert Merton tenha demonstrado que as relações 

de sucesso no plano social estão muito além do determinismo divino (Deus quis 

assim) ou da capacidade individual do sujeito colocado à prova. 

É possível dizer, dessa forma, que a legislação penal não é apenas uma 

forma simbólica para se enviar sinais para determinadas pessoas para que 

pratiquem elas (ou não) determinados comportamentos.353 Tem ela finalidades muito 

mais amplas do que isso, em especial, num influente modelo que a política, por meio 

da Violência Legítima, encontrou para governar. 
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 ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto de Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 
3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 39. 

353
 Simbólica porque a norma jurídica não pode ocupar um papel mais do que secundário no controle 
de comportamentos, especialmente porque ela é construída a partir de situações pretéritas, nada 
garantindo que a previsão típica moldará componentes futuros de condutas: ―O direito enquanto 
fenômeno social objetivo não pode esgotar-se na norma, seja ela escrita ou não. A norma, como 
tal, isto é, o seu conteúdo lógico, ou é deduzida diretamente das relações preexistentes, ou, então, 
representa, quando promulgada como lei estatal, um sintoma que nos permite prever, com uma 
certa verossimilhança, o futuro nascimento de relações correspondentes. Para afirmar a existência 
objetiva do direito não é suficiente conhecer o seu conteúdo normativo, mas é necessário saber se 
este conteúdo normativo é realizado na vida pelas relações sociais‖. PACHUKANIS, Evgeni. A 
Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Tradução de Paulo Bessa. Rio de Janeiro: Renovar, 1989, 
p. 57. 
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3.3 A VIOLÊNCIA “LEGÍTIMA” E A JURISPRUDÊNCIA DO CRIME 

O controle da legalidade é exercido no âmbito da decisão penal, pois a 

principal função dos juízes e tribunais no Processo Penal, diante do Sistema 

Constitucional Acusatório354, é a guarda da CRFB/88 e da máxima realização dos 

Direitos Fundamentais355 do réu a ele submetido.356 Por isso, não se pode pretender 

qualquer forma de governo e razoável controle de comportamentos sem que exista 

uma orientação jurisprudencial convergente a este modelo. 

E na medida em que se elegem algumas espécies de desvio como 

problemas políticos fundamentais a serem resolvidos (quer-se dizer, evitados) pelo 

                                            
354

 Sobre os Sistemas Processuais Penais, ver: PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório: a 
conformidade Constitucional das Leis Processuais Penais. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005; LOPES JUNIOR, Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal: fundamentos da 
Instrumentalidade Constitucional. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006; ROSA, Alexandre 
Morais da. Guia compacto de Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 3. ed. 
Florianópolis: Empório do Direito, 2016 (Capítulo 7º), p. 147-152. 

355
 Pode-se dizer que os direitos fundamentais se referem aos direitos decorrentes da própria 
natureza do homem. Por isso, Peces-Barba (PECES-BARBA, Gregorio. La diacronia Del 
fundamento y Del concepto de los Derechos: el tiempo de la historia. In: PECES-BARBA, 
Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales: teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de 
Madrid, 1995. p. 104-105)   registra que eles possuem uma raiz moral que se conhece através do 
estudo da fundamentação destes direitos. Apesar disso, para que sejam eficazes na vida social, 
devem pertencer ao ordenamento jurídico (ser positivados, portanto), pois é por meio da previsão 
legal que os direitos fundamentais realizam sua função. Tanto que, sem o apoio do Estado, estes 
valores morais não se convertem em direito positivo, e por consequência, carecem de força para 
orientar a vida social em um sentido que favoreça sua finalidade moral. Lembra Lynn Hunt (HUNT, 
Lynn. A invenção dos direitos humanos. Tradução de Rosaura Eiche. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2009, p. 19), que esses direitos só se tornam significativos quando ganham conteúdo 
político. Não são os direitos fundamentais num estado de natureza; são os direitos fundamentais 
em sociedade. São, portanto, direitos garantidos no mundo político secular (ainda que sejam 
chamados de "sagrados"), e são direitos que requerem uma participação ativa daqueles que os 
detêm. A positivação, então, é a possibilidade de ser uma norma seguida de sua perspectiva 
garantia. Bem anota Alexy (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de 
Vergílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 50) que, ―sempre que alguém tem um 
direito fundamental, há uma norma que garante esse direito‖. Aliás, as Constituições 
contemporâneas costumam primar por esta estrutura: previsão de um rol de direitos fundamentais 
e previsão, também, de instrumentos que servem para garantir a sua efetiva aplicabilidade. Em 
termos operacionais e processuais, conforme Canotilho (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Estudos sobre Direitos Fundamentais. 1 ed. Brasileira. 2 ed. portuguesa. Coimbra/São Paulo: 
Coimbra/Revista dos Tribunais, 2008, p. 118), isso se dá porque as declarações em favor dos 
direitos fundamentais pelo texto constitucional dependem de uma prévia regulamentação dos 
próprios organismos estatais que elas visam controlar e condicionar no exercício das suas próprias 
funções executivas. Conforme Paulo Marcio Cruz, ―desde o surgimento do Estado Constitucional, 
os objetivos fundamentais dos textos constitucionais têm sido a regulação do poder político e a 
garantia da liberdade dos cidadãos frente a este poder‖ (Ver: CRUZ, Paulo Márcio. Política, 
poder, ideologia e Estado Contemporâneo. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2003, 206). 

356
 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Vol. 1. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 570. 
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Estado, medidas por parte do Poder Judiciário passam a ser alvo de constante 

cobrança e vigilância. 357 Neste caso, a jurisprudência que se estabelece pode ser 

crítica ou conservadora, mas sempre orientada nos resultados que mais se sintoniza 

com o processo de colaboração a um determinado sistema de manutenção de 

forças. 

Por isso, a maneira de enfrentar questões relacionadas ao desvio 

influencia, sobremaneira, na atuação dos juízes e tribunais na contribuição da 

criminalização informal de comportamentos. Toda a ritualística judicial que leva a 

punição358, por mais reveladora de Violência que possa representar, é uma parte 

velada do Processo Penal, ainda que venha a provocar consequências tão negativas 

no que se refere aos seus fins manifestos (fazer Justiça) quanto aos efeitos 

revelados pelo seu oposto. 359 A Violência Legítima no âmbito jurisdicional decorre, 

especialmente, do regular trâmite processual360 dentro daquelas expectativas 

construídas pelo Poder Simbólico. 

No âmbito criminal, essas expectativas nascem do compartilhamento do 

Poder Judiciário com os demais segmentos de controle penal formal (policiais, 
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 Conforme Jonathan Simon, na primeira metade do século vinte, os grandes teóricos da ciência 
política discutiam qual dos poderes era aquele que melhor expressava a vontade das sociedades 
democráticas de massa: o executivo ou o judiciário. Após esse período, verifica-se que os tribunais 
e juízes são os candidatos mais próximos a exercer este mando, ao menos ao estilo ―democracia 
de massas‖. In: Gobernar a través del delito. Traducción de Victoria de los Ângeles Boschiroli. 
Barcelona: Editorial Gedisa, 2011, p. 161. 

358
  Para a categoria "punição", adota-se o conceito fornecido por Eugênio Raúl Zaffaroni e José 
Henrique Pierangeli. Conforme os autores, ―trata-se da ―ação e efeito sancionatório que pretende 
responder a outra conduta, ainda que nem sempre a conduta correspondente seja uma conduta 
prevista na lei penal, podendo ser ações que denotem qualidades pessoais, posto que o sistema 
penal, dada sua seletividade, parece indicar mais qualidades pessoais do que ações, porque a 
ação filtradora o leva a funcionar desta maneira‖. In: ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, 
José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
6. ed. 2006, p. 70. 

359
 Em termos de pena privativa de liberdade, por exemplo, já tem mais de 200 anos que esta 
modalidade de punição ―deixa o campo da percepção quase diária e entra no da consciência 
abstrata; sua eficácia é atribuída à sua fatalidade, não a sua intensidade visível‖. Por isso, a justiça 
criminal ―não mais assume publicamente a parte de violência que está ligada a seu exercício‖. In: 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé 
Vassallo. 7. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1989, p. 15. Na realidade, em que pese o discurso jurídico, o 
Sistema Penal se dirige quase sempre contra certas pessoas mais que contra certas ações. 

360
 Neste ponto, entende-se como ―regular‖ o Processo Penal sujeito às regras estabelecidas legal e 
constitucionalmente, sujeição precisamente negada pelo sujeito (Poder Judiciário) em diversas 
situações, a exemplo de algumas pontuadas na sequência. Ainda assim, nestes Processos 
Penais, permanece a ―regularidade‖ de seus limites simbólicos que nega a própria, subvertida na 
aparência de legitimidade.   
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promotores de justiça, defensores públicos, advogados, funcionários administrativos 

ligados aos segmentos, agentes penitenciários, etc.) e informal, especialmente 

aqueles que exercem atividades nos meios de mídia. Os fins manifestos se articulam 

em um discurso público moralizador para a polícia, de Justiça para os juízes, 

ressocializado pra o penitenciário, de informação para os meios de comunicação de 

massa. Ao final, porém, ninguém é responsável pelo produto resultante dessas 

práticas compartilhadas; pelo contrário, costuma-se atribuir-se a responsabilidade 

reciprocamente. 361 

A lei, como produto cultural que é, confere a legitimidade necessária para 

que a sua intepretação feita por um juiz ou tribunal torne efetivo o projetado no 

âmbito legal. Subsiste neste jogo a compreensão de que o cumprimento da 

legislação é supremo referente de civilidade e, dessa maneira, quanto mais se 

respeitem as leis, menos Violência se tem.362 Aqui, há uma afinidade entre a 

legislação penal, a linguagem e a Violência Legítima, relação que acaba por 

descortinar a dependência que existe entre a lei e a sua força, de maneira que se 

pode afirmar que essa Violência nem sempre pode ser tida como fim do Direito, mas 

também como o princípio dele.  

Essa compreensão relacional de âmbito cronológico foi objeto do trabalho 

de Robert Cover, intitulado Violence and the Word363 (Violência e o Mundo). 

Conforme ele, a ―interpretação legal ocorre em um campo de dor e morte‖, pois 

sinalizam e levam à imposição da violência sobre os outros. Segundo o autor364, 
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 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio Samarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2013, p. 267. 

362
 Não se pode deixar escapar que o cumprimento da legislação nem sempre é referente de 
civilidade. Historicamente, há legislações diversas pelo mundo que podem, em tempos 
posteriores, ser avaliadas como parâmetros de absoluta selvageria. Exemplo disso é o genocídio 
em massa de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, praticado através de um programa 
sistemático de extermínio étnico patrocinado pelo Estado Nazista. Todo o processo foi 
regulamentado em diversas leis para excluir os judeus da sociedade civil, com destaque para as 
Leis de Nuremberg, de 1935, que foram decretadas na Alemanha antes da eclosão da Segunda 
Guerra Mundial na Europa. No Brasil, um clássico exemplo pode ser extraído da experiência da 
escravatura, marcada especialmente pela exploração da mão de obra de negros trazidos do 
continente africano e transformados em escravos no Brasil pelos europeus colonizadores do país, 
período que fora oficialmente abolido somente em 13 de maio de 1888. 

363
 COVER, Robert. Violence and the Word. Faculty Scholarship Series. Paper 2708. 1986. Acesso 
em <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2708>.  

364
 COVER, Robert. Violence and the Word. Faculty Scholarship Series. Paper 2708. 1986, p. 1601.  
Acesso em <http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/2708>. 
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sempre que um juiz articula seu entendimento sobre uma norma, por consequência, 

alguém perde sua liberdade, sua propriedade, seus filhos, ou até mesmo sua vida. O 

julgamento permite o link entre a ―justiça‖ e a ―dor‖, consequência manifesta das 

palavras que constituem o texto legal. Neste caso, não se trata de uma legislação 

construída no sentido de estancar a Violência, sobretudo, porque ela (a Violência) é 

posterior à própria lei. 

A interpretação da norma, portanto, é usada para legitimar a Violência do 

Estado num sistema e manutenção de forças para garantir o controle social, pois é 

justamente nas estruturas sociais que o Direito se mostra necessário.  Tem-se, a 

partir disso, um terreno bastante fértil para se promover e legitimar a ideologia da 

punição, o que, embora seja ela encontrada preponderantemente nesta esfera do 

poder, não é exclusividade dos juízes.365 Mas, apesar de não sê-lo, diferente dos 

demais atores políticos que atuam no processo de criminalização sustentando a 

Violência Legítima, é o Poder Judiciário quem tem a última palavra para decidir se 

cabe ou não a execução de determinada medida que legitime a lesão ao bem 

jurídico (liberdade, caso a pena seja privativa de liberdade, patrimônio no que se 

refere a pena de multa, etc.) do sujeito autor da conduta submetida à apreciação. 
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 Veja-se que até mesmo quando a legislação é alterada no sentido de promover menos dor, a 
interpretação que se dá pode manifestar prejuízos irreparáveis. Em 2013, o mineiro A.M.P. foi 
preso em flagrante ao tentar furtar uma motocicleta no Rio de Janeiro. Dois anos antes, entrou em 
vigor a Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal relativos à prisão 
processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautelares. A nova legislação objetivava, 
em tese, estimular os juízes a aplicar medidas cautelares alternativas ao cárcere. A ordem de 
prisão, supunha-se, deveria ficar reservada a situações mais graves. Para A.M.P., não adiantaria. 
Diagnosticado réu primário e sem qualquer antecedente criminal, o Ministério Público sugeriu a 
liberdade provisória. Ainda assim, a juíza ―condenou-o‖ a 12 meses de prisão preventiva, sob o 
argumento de evitar ameaças à sociedade, até a decisão final sobre o caso. O rapaz foi solto em 
2014 depois de ser condenado e ter sua pena de prisão substituída por penas alternativas. In: 
BARROCAL, André. Se cadeia resolvesse, o Brasil seria exemplar. Carta Capital. Publicado em 
02/03/2015. A Lei 12.403 foi criada para combater a banalização da prisão provisória no país. No 
entanto, desde a sua entrada em vigor, o número de presos sem julgamento continua aumentando 
de maneira geométrica. Ainda, sob a vigência da nova lei, um morador de rua, primário, foi preso 
em flagrante por furto no dia 7 de julho de 2011. No Dipo (Departamento de Inquéritos Policiais e 
Polícia Judiciária), um juiz aplicou medida de fiança de R$ 200. A defensora pública Milena J. Reis, 
que atua no Dipo, pediu a dispensa da fiança no dia 12 de julho. O Dipo então substituiu a medida 
por outras duas: ―monitoração eletrônica (tornozeleira)‖ e ―recolhimento noturno‖. Note-se, porém, 
que se trata de uma decisão impraticável, pois não se pode pretender que um morador de rua se 
recolha em ―casa‖ durante o período noturno (In: D'AGOSTINO, Rosanne. Sob nova lei, juiz 
mandou morador de rua ficar em casa à noite em SP. Portal G1. Publicado em 02/07/2012). Hoje, 
no Brasil, cerca de 41% dos presos são provisórios, conforme O "Mapa das Prisões" da 
Organização de Direitos Humanos Conectas. 
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No campo do Sistema de Justiça Criminal, há um latente uso retórico nas 

decisões judiciais, ―conferindo-se cientificidade aos sentimentos do seu autor, pois, 

por mais que a sociedade se esmere na criação de limites, a decisão judicial disfarça 

uma porção de irracionalidade‖, o que mostra indeclinável a projeção de 

subjetividade contida na decisão, ainda que com todos os cuidados na estipulação 

dos métodos utilizados para sua elaboração. 366 

Neste turno, são bastante comuns as violações legais por aqueles que 

são encarregados constitucionalmente de garantir as regras do jogo processual. 367 

No âmbito da decisão penal, é possível pontuar vários casos bastante prestigiados 

e, igualmente, emblemáticos, que repercutiram (repercutem e certamente 

repercutirão) nas liberdades pessoais dos últimos anos no Brasil. Destacam-se, aqui, 

quatro emblemáticos casos que servem de matrizes de Violência Objetiva no 

domínio da jurisprudência criminal no Brasil e na influência do crime sobre o 

pensamento judicial.  

O primeiro e, acredita-se, o mais significativo deles é resultante da 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no dia 17 de fevereiro de 2016, no 

julgamento do Habeas Corpus 126.292.368 Do julgamento, foi exarada a seguinte 

ementa: ―A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de 

apelação, ainda que sujeito ao recurso especial ou extraordinário, não viola o 

princípio constitucional da presunção de inocência‖.  

O acórdão acabou por alterar o entendimento do próprio Tribunal de que a 

prisão pena só poderia ser executada com o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória369,370 nos moldes da legislação processual penal371 e da leitura 
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 BIZZOTTO, Alexandre. A mão invisível do medo: e o pensamento criminal libertário. 
Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p. 145. 

367
 Sobre a categoria ―jogo processual‖ e o papel dos jogadores no Processo Penal durante todo o 
ritual judiciário, ver: ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto de Processo Penal conforme 
a Teoria dos Jogos. 3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016. 

368
 O placar foi relativamente apertado: 7X4 (Vencidos os Ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso 
de Mello e Ricardo Lewandowiski). 

369
 Desde o ano de 2007, era o entendimento que prevalecia no STF, conforme a ementa seguinte: 
HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA EXECUÇÃO ANTECIPADA DA 
PENA. ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O art. 637 do CPP estabelece que ―[o] 
recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do 
traslado, os originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença. A Lei de 
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conjunta da Convenção Americana de Direitos Humanos (art. Art. 8º, § 2º: ―toda 

pessoa acusada de um delito tem o direito a que se presuma sua inocência, 

enquanto não for legalmente comprovada sua culpa‖, e da CRFB/88, redação 

prevista no art. 5º, LVII: ―ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 

de sentença penal condenatória‖). 

Da análise do acórdão, parece o Supremo Tribunal Federal ter encontrado 

a confiança na capacidade do poder executivo (pela via do cárcere) equilibrar os 

direitos de liberdade individual e a segurança da coletividade. No entanto, a postura 

do Tribunal, além de violar frontalmente o texto legal e constitucional, contribui para 

a ampliação de um problema que já é bastante crônico no Brasil: a explosão da 

população carcerária no país, especialmente daqueles que cumprem prisão 

provisória. É que, dos mais de 620 mil presos, cerca de 40% (quase 250 mil) são de 

                                                                                                                                        
Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de liberdade ao trânsito em julgado da 
sentença condenatória. A Constituição do Brasil de 1988 definiu, em seu art. 5º, inciso LVII, que 
―ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 2. 
Daí a conclusão de que os preceitos veiculados pela Lei n. 7.210/84, além de adequados à ordem 
constitucional vigente, sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 
3. Disso resulta que a prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser 
decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa, não se a pode visualizar de modo restrito. Engloba 
todas as fases processuais, inclusive as recursais de natureza extraordinária. Por isso a execução 
da sentença após o julgamento do recurso de apelação significa, também, restrição do direito de 
defesa, caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito, do 
acusado, de elidir essa pretensão. 5. A antecipação da execução penal, ademais de incompatível 
com o texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da conveniência dos 
magistrados — não do processo penal. A prestigiar-se o princípio constitucional, dizem, os 
tribunais [leia-se STJ e STF] serão inundados por recursos especiais e extraordinários, e 
subsequentes agravos e embargos, além do que ―ninguém mais será preso. Eis o que poderia 
ser apontado como incitação à ―jurisprudência defensiva, que, no extremo, reduz a amplitude ou 
mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade, a melhor operacionalidade de 
funcionamento do STF não pode ser lograda a esse preço. 6. Nas democracias mesmo os 
criminosos são sujeitos de direitos. Não perdem essa qualidade, para se transformarem em 
objetos processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação 
constitucional da sua dignidade. É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam 
consideradas, em quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o que 
somente se pode apurar plenamente quando transitada em julgado a condenação de cada qual. 
Ordem concedida. (STF – 2ª Turma – HC 91232/PE – Relator o eminente Ministro Eros Grau – 
Julgado em 06-11-2007 - Data De Publicação DJE 07/12/2007 - Ata no 53/2007). 

370
 Até aquele momento, a prisão provisória poderia ser executada ou mantida, mas desde que 
presentes pressupostos autorizadores de alguma das prisões cautelares, tendo como estas a 
prisão preventiva e a prisão temporária.  

371
 CPP, art. 283: Art. 283.  ―Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita 
e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória 
transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão 
temporária ou prisão preventiva‖. 
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pessoas que estão encarceradas em julgamento em primeiro grau de jurisdição. 372 

Neste passo, ilegal e inconstitucional, a decisão culmina por ampliar um déficit de 

vagas no sistema prisional e, por via reflexa, contribuir para todas as ilegalidades 

decorrentes do cárcere nessas condições, mitigando os direitos e garantias 

relacionados ao confinamento.  

O segundo caso pontuado refere-se à decisão do juiz Sergio Moro que 

autorizou a condução coercitiva do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da 

Silva, na 24º fase da Operação Lava Jato373, quando a lei não o autorizava que o 

fizesse. Com base nesse caso, a condução coercitiva tem sido autorizada de forma 

irregular pelo Poder Judiciário em vários outros Processos Penais pelo Brasil: cria-

se, com a postura, a aparência de legitimidade necessária para que se suspenda a 

lei quando conveniente ao sujeito que manipula as regras do jogo. 

Por si só, a constitucionalidade do instituto já é duvidosa374. Ainda assim, 

partindo-se da premissa do amparo constitucional à condução coercitiva, ―é nítido 

que há a configuração de verdadeiro meio cerceador de liberdade, ainda que seu 

caráter seja temporário‖ 375. Neste passo, dentre outros requisitos legais376, dois 

deles se destacam: prévia intimação e descumprimento injustificado do chamado ao 

juízo e que isso se dê durante o Processo Penal (ação penal)377. Inobservados 

                                            
372

 Conforme: INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. 
Senasp, dez/2013; IBGE, 2014.  

373
 Autos nº 5006617-29.2016.4.04.7000, que tramitam na 13ª Subseção Judiciária Federal de 
Curitiba/PR.  

374
 Sobretudo, porque, no Brasil, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo 
tenetur se detegere: ―nada a temer por se deter‖) 

375
 ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto de Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 
3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016, 241. 

376
 A condução coercitiva pode ser direcionada ao ofendido (CPP, art. 201. ―Sempre que possível, o 
ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou 
presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. 
§ 1º Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser 
conduzido à presença da autoridade‖.), à testemunha (CPP, Art. 218. ―Se, regularmente intimada, 
a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade 
policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar 
o auxílio da força pública‖.) e, também, ao acusado em Processo Penal (CPP, Art. 260. ―Se o 
acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, 
sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença‖.).  

377
 Observe-se que nem mesmo o art. 6º, V, do Código de Processo Penal (que disciplina o 
interrogatório do indiciado), nem o art. 50 da Instrução Normativa nº 11/2001 da Polícia Federal 
(que regulamenta as normas operacionais para execução da atividade de polícia judiciária) 
disciplinam a condução coercitiva daquele que é mero investigado ou indiciado.  
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esses preceitos, está-se diante de prisão ilegal, pois, em termos de garantias 

individuais (a liberdade, neste caso), a interpretação é sempre restritiva, não 

cabendo ao Poder Judiciário criar modelos intermediários de prisão (legislar). 

O terceiro caso a se destacar se refere à decisão do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, nos Autos do P.A. da Corte Especial nº 

000302132.2016.4.04.8000/RS, que parece ter dado ―carta branca‖ para o Poder 

Judiciário violar leis.378 Na decisão do colegiado, considerou-se que a Operação 

Lava Jato não precisa seguir regras processuais comuns, por enfrentar fatos novos 

ao Direito, pois os casos em discussão apresentam ―situações inéditas, que 

escaparão ao regramento genérico, destinado aos casos comuns‖. Em outras 

palavras, conforme o Tribunal, casos especiais autorizariam o Poder Judiciário a 

suspender a ordem jurídica. 

 No único voto divergente, o Desembargador do Tribunal consignou que 

"o Poder Judiciário deve deferência aos dispositivos legais e constitucionais, 

sobretudo naquilo em que consagram direitos e garantias fundamentais" e que a 

―não observância em domínio tão delicado como o Direito Penal, evocando a teoria 

do estado de exceção, pode ser temerária se feita por magistrado sem os mesmos 

compromissos democráticos do eminente relator e dos demais membros desta 

corte".  

O precedente, ainda que em Processo Administrativo Disciplinar, lembra a 

crítica formulada por Giorgio Agamben379 ao tratar do Estado de Exceção (Carl 

Schmitt) 380, pois nitidamente separa a norma de sua aplicação para criar (a partir da 

sua não aplicação) uma outra norma possível, o que institui no Direito um a zona de 

                                            
378

  Por 13 votos a 1, a maioria considerou "incensurável" a conduta do Juiz Sérgio Moro por ter 
divulgado conversa entre os ex-presidentes Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, gravação 
que, ao que tudo indica, figurava prova ilícita. Posteriormente, as provas colhidas a partir das 
gravações telefônicas aqui registradas foram colocadas sob a apreciação do Supremo Tribunal 
Federal (Reclamação 23.457 – Paraná), quando o Teori Zavascki declarou a nulidade do conteúdo 
das conversas por ter visto usurpação de competência, já que uma interceptação telefônica feita 
contra uma autoridade com foro por prerrogativa só poderia ser determinada pelo Supremo 
Tribunal Federal. 

379
 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Excepção. Tradução de Miguel Freitas da Costa. Lisboa/Portugal: 
Edições 70, 2003, p. 61. 

380
 A expressão ―Estado de Exceção‖ foi originariamente trabalhada por Carl Schmitt, jurista, filósofo 
político e professor universitário alemão quando objetivava explicar a institucionalidade da 
anormalidade. 
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anomia para tornar possível a normatização efetiva do real. 

Os três casos pontuados mostram como a legislação é criada 

(manipulada) em cima dos fatos considerados ―excepcionais‖ pelo Poder Judiciário, 

inaugurando um violento processo de judicialização da legislação penal naquilo que 

se denomina ―lei em movimento‖. E é no ponto onde a oposição entre a norma e a 

sua atuação atinge máxima intensidade que se tem o Estado de Exceção. Ou seja, 

por vezes a lei é considerada, por outras, ignorada por completo (ainda que em 

vigor): o caso sob judice dirá se a lei merece ou não respeito concretamente. Esse 

processo de judicialização ―define um ‗estado da lei‘ no qual, por um lado, a norma 

vigora, mas não se aplica (não tem ―força‖) e, por outro, actos que não têm valor de 

lei adquirem a sua ‗―força‘‖381. A forma da lei flutua, pois, como elemento 

indeterminado. 

A quarta e última situação a ser pontuada refere-se à edição da Súmula 

nº. 582, do Superior Tribunal de Justiça, relatada pelo Ministro Sebastião Reis 

Júnior, a qual alterou posição quase sedimentada doutrinariamente e no âmbito 

jurisprudencial há décadas. O teor sumulado pelo Tribunal é o seguinte:  

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem 

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por 

breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e 

recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e 

pacífica ou desvigiada. 

Veja-se, porém, que os crimes de furto e roubo são infrações que, para 

serem consideradas consumadas, exigem o efetivo desapossamento, o que só se 

dá com a instituição de novo poder de disposição sobre a coisa. Juarez Tavares382 

exemplifica que o ladrão perseguido pela polícia tem apenas um poder precário 

sobre a coisa, o que caracteriza tentativa de furtou ou roubo, e não consumação. E 

isso é mesmo elementar, já que o bem jurídico, no caso o patrimônio, só estará 

                                            
381

 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Excepção. Tradução de Miguel Freitas da Costa. Lisboa/Portugal: 
Edições 70, 2003, p. 64.  

382
 Os comentários foram postados pelo autor em sua Timeline do Facebook, tão logo a Súmula fora 
publicada. 
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definitivamente lesado quando o poder de disposição sobre a coisa se tornar 

faticamente concretizado, ou seja, com sua posse assegurada. A questão é tão 

inviável do ponto de vista dogmático que, a vingar essa tese, não haveria tentativa 

de furto, salvo se se entender que o início da execução se verifique antes do início 

da prática da ação típica, o que viola, por seu turno, o princípio da legalidade e toda 

a longa tradição liberal do Direito Brasileiro. Neste passo, percebe-se que o Tribunal 

está incorporando nos argumentos dogmáticos o subjetivismo de uma política 

criminal cada vez mais repressiva e que, fatalmente, vai refletir no aumento do 

encarceramento no Brasil. Exemplo disso é a impossibilidade de oferta de proposta 

de Suspensão Condicional do Processo383 para acusados pela prática de crimes de 

furto qualificado flagrantemente tentado, concessão de sursis384, fixação de regime 

aberto para os condenados pela prática de roubo simples, também, notadamente 

tentado, dentre outras situações. 

Genericamente, ou seja, sem que se pontuem casos específicos, é 

possível que se identifiquem várias outras situações em que a lei simplesmente é 

ignorada na avaliação do caso concreto. No âmbito das prisões cautelares, por 

exemplo, mais especificamente, à prisão preventiva, tem-se que, conforme a 

legislação processual penal, ―caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de 

ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do 

querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial‖ 385.  Apesar 

disso, ainda na fase que precede a denúncia, é bastante comum que juízes 

decretem, de ofício, essa modalidade de prisão.386 Os Tribunais avalizam a postura 

                                            
383

 Lei 9.009/95, art. 89: ―Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, 
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a 
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo 
processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 
autorizariam a suspensão condicional da pena.‖ 

384
 Código Penal, art. 77: ―A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, 
poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...)‖.  

385
 Conforme art. 311 do Código de Processo Penal Brasileiro.  

386
 Conforme anota Alexandre Morais da Rosa, se o magistrado assume a postura de julgador (e não 
de jogador), jamais poderá decretar prisão de ofício. Somente assim, neste ponto, haveria respeito 
ao Processo Penal Democrático, nos termos propugnados pela CRFB/88. Ver: ROSA, Alexandre 
Morais da. Guia compacto de Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 3. ed. 
Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 304. 
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flagrantemente ilegal. 387 

No campo da decisão penal condenatória, hoje, no Brasil, mais de 20% 

das pessoas nessa condição por crimes de tráficos de drogas e delitos patrimoniais 

é sustentada na tese inconstitucional de inversão do ônus da prova, 388 ainda que a 

CRFB/88 tenha como premissa a presunção de inocência do acusado em Processo 

Penal. 389 

Na Espanha, a Corte Suprema assentou na década de 1990, a doutrina 

dos ―fatos meramente indiciários‖. Segundo ela, partindo da presunção da inocência, 

por exemplo, em crimes de furto, não se pode atribuir responsabilidades pela mera 

                                            
387

 Do Superior Tribunal de Justiça: BRASIL. STJ – Recurso Ordinário de Habeas Corpus. 51956 MG 
2014/0245163-1 (STJ). Publicado em 04.02.2015: Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO 
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 155, C/C 14, DO CP. ALEGADA NULIDADE DA 
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO PRÉVIA DA 
AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Não se exige representação prévia da 
autoridade policial ou do Ministério Público para a conversão da prisão em flagrante em 
preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo que se 
falar, portanto, em nulidade, na hipótese em que o magistrado, de ofício, decreta a custódia 
cautelar. (Precedentes). (...); do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: HABEAS 
CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO, DE 
OFÍCIO, DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. DECRETAÇÃO DA 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM 
CONCRETO DO DELITO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE REVELADA POR 
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, MODUS OPERANDI, VARIEDADE DOS ENTORPECENTES 
ENCONTRADOS E REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE 
FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A PRISÃO PREVENTIVA. 
CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus n. 
2015.088711-6, de Criciúma, rel. Des. Rodrigo Collaço, j. 17-12-2015). 

388
 STRECK, Lenio Luiz. Breve ranking de decisões que (mais) fragilizaram o Direito em 2016. Senso 
Incomum. Consultor Jurídico (ConJur). Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-dez-
29/senso-incomum-breve-ranking-decisoes-fragilizaram-direito-2016>. Acesso em 07 de outubro 
de 2016. 

389
 Leia-se o art. 5º, LVII, da CRFB/88: ―ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado 
de sentença penal condenatória;‖. Por isso é que, ―a partir do momento em que o imputado é 
presumidamente inocente, não lhe incube provar absolutamente nada. Existe uma presunção de 
inocência que deve ser destruída pelo acusador, sem que o réu (e muito menos o juiz) tenha 
qualquer dever de contribuir nessa desconstrução (...)‖. Ver: LOPES JR., Aury. Direito Processual 
Penal e sua conformidade constitucional.  5. ed. Vol. 1. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 
535. Na verdade, ―O réu não formula qualquer pedido no processo penal, tratando-se de ação 
condenatória. Não manifesta qualquer pretensão própria. Apenas pode se opor à pretensão 
punitiva do Estado, procurando afastar o acolhimento do pedido do autor.‖ Assim, ―(...) a defesa 
não manifesta uma verdadeira pretensão, mas apenas pode se opor à pretensão punitiva do 
autor.‖ Por isso, ―O réu não assume o ônus de provar fato positivo que negue a acusação, 
permanecendo o autor com o ônus de provar aquilo que originalmente afirmou.‖ Conforme: 
JARDIM, Afrânio Silva. Direito processual penal. 11. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 212-
213. 

http://www.conjur.com.br/2016-dez-29/senso-incomum-breve-ranking-decisoes-fragilizaram-direito-2016
http://www.conjur.com.br/2016-dez-29/senso-incomum-breve-ranking-decisoes-fragilizaram-direito-2016
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posse da coisa subtraída, pois isso não se adequa nem às regras lógicas, por ser 

excessiva, nem a princípios de experiência (STC, 105/1998). É que da posse fática 

não se infere elementos que resolvam como a coisa foi obtida390 e, portanto, se a 

conduta se amolda ao tipo penal do furto ou do roubo. Portanto, dentre as mais 

diversas versões que se pode imaginar para a conduta do agente, a que implica na 

aplicação da pena, deve ser sustentada por outras informações probatórias, vedado 

o mero convencimento íntimo. Por isso, a inversão do ônus da prova não é 

sustentável democraticamente. 391 

E essa ideologia punitiva que permeia o exercício da motivação decisória 

tem-se traduzido em medidas extremamente repressivas e anacrônicas, revelando-

se, como se observou, em decisões consolidação de jurisprudências que esbarram 

na própria legislação que o(s) sentenciante(s) deveria(m), democraticamente, 

respeitar. A postura pode ser, ainda, confirmada pela análise do tempo médio das 

penas judicialmente aplicadas.  

Salo de Carvalho392 registra pesquisa desenvolvida Pavarini e 

Giamberardino393, em que fazem um comparativo entre a quantidade média das 

penas aplicadas nos anos de 1985, 1995 e 2010, e que atestam o significativo 

aumento da severidade das condenações. Os pesquisadores apontaram que em 

                                            
390

 Exemplos de equívocos decorrentes de visões apressadas e unilaterais sobre as situações 
flagranciais são abundantes. Já, a partir da literatura, cabe aqui fazer referência os percalços 
vividos por Alípio, tratados por Santo Agostinho na obra Confissões: ―Alípio, pois, passeava diante 
do tribunal, sozinho, com as tábuas e o estilete, quando um jovem estudante, o verdadeiro ladrão, 
lavando escondido um machado, sem que Alípio o percebesse, entrou pelas grades que rodeiam a 
rua dos banqueiros, e se pôs a cortar o seu chumbo. Ao ruído dos golpes, os banqueiros que 
estavam embaixo alvoraçaram-se, e chamaram gente para prender o ladrão, fosse quem fosse. 
Mas este, ouvindo o vozerio, fugiu depressa, abandonando o machado para não ser preso com 
ele. Ora, Alípio, que não o vira entrar, viu sair e fugir precipitadamente. Curioso, porém, saber a 
causa, entrou no lugar. Encontrou o machado e se pôs, admirado, a examiná-lo. Bem nessa hora 
chegam os guardas dos banqueiros e o surpreendem sozinho, empunhando o machado, a cujos 
golpes, alarmados, haviam acudido. Prendem-no, levam-no e gloriam-se diante dos inquilinos do 
fato por ter apanhado o ladrão em flagrante, e já o iam entregar aos rigores da justiça.‖ (SANTO 
AGOSTINHO. Confissões. Tradução de J. Oliveira Santos. São Paulo: Martin Claret, 2002, p. 
130-131).  

391
 ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto de Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 
3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 378.  

392
 CARVALHO, Salo. O encarceramento seletivo da juventude negra brasileira: a decisiva 
contribuição do Poder Judiciário. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 67, pp. 623-652, 
jul./dez. 2015, p. 645-646. 

393
 Ver: PAVARINI, Massimo; GIAMBERARDINO, André. Teoria da Pena & Execução Penal. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 78-82.  
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1985 o mapa da aplicação da pena no Brasil revelava os seguintes dados: (a) penas 

aplicadas até 4 anos (32%), (b) penas aplicadas entre 4 e 8 anos (30%) e (c) penas 

acima de 8 anos (38%). Em 1995 os números se alteram da seguinte forma: (a) 

penas aplicadas até 4 anos (19%), (b) penas aplicadas entre 4 e 8 anos (31%) e (c) 

penas acima de 8 anos (50%). Os números consolidados de 2010 indicam: (a) 

penas aplicadas até 4 anos (19%), (b) penas aplicadas entre 4 e 8 anos (29%) e (c) 

penas acima de 8 anos (52%), das quais (d) 30% das penas estão acima de 15 

anos.  

Conforme se anotou no item ―3.2‖ deste 3º Capítulo, a partir de meados 

da década de 90, o Brasil aderiu formalmente à política de encarceramento em 

massa. Mas, apesar das políticas legislativas de aumento da quantidade das penas 

em abstrato, notou-se, em paralelo, como reforço político criminal o aumento médio 

das penas em concreto,394 condição que traz à tona a responsabilidade que cabe ao 

Poder Judiciário no tocante a (re)produção da Violência desse latifúndio de 

problemas que caracteriza as prisões no Brasil.  

Além do campo da decisão penal propriamente dita, há vários outros 

modelos de atos no âmbito jurisdicional que podem significar aquilo que se entende 

de Violência Objetiva. A subordinação do réu à linguagem técnico-jurídica é um 

deles. Quase que sempre, faz-se desnecessária a realização de qualquer ato e sem 

que seja perguntado ao acusado se compreende confortavelmente aquilo que está 

sendo discutido. Esta prática abrange uma forma de Violência velada e integrante do 

Poder Simbólico395. Conforme bem lembrou Michel Foucault396, a linguagem da 

legislação que se pretende universal é, por isso mesmo, inadequada: ―ela deve ser, 

se é para ser eficaz, o discurso de uma classe a outra, que não tem nem as mesmas 

                                            
394

 CARVALHO, Salo. O encarceramento seletivo da juventude negra brasileira: a decisiva 
contribuição do Poder Judiciário. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 67, pp. 623-652, 
jul./dez. 2015, p. 646. 

395
 Tal o distanciamento compreensivo entre uns e outros trava um ambiente de tensão. Nesta 
perspectiva, serve aqui a famosa frase de Ludwig Wittgenstein: ―Se um leão pudesse falar, não 
poderíamos compreendê-lo‖ (Ver: WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Tradução 
de José Carlos Bruni. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1999, p. 201). 
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 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé 
Vassallo. 7.ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1989, p. 243. 
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ideias, nem as mesmas palavras‖ 397.  

Além disso, a Violência Objetiva é também visualizada em meio ao 

tratamento de apelidos difamatórios direcionados ao acusado que, pela sua extrema 

posição de vulnerabilidade na relação, não possui as mínimas condições de defesa 

de sua honra e imagem.  

Apesar de aparentemente invisíveis, a deliberada reafirmação prática da 

autoridade da norma por meio de um protocolo a que a compreensão do destinatário 

não alcança (conforme já narrava Kafka398), bem como a implícita violação a 

personalidade de um sujeito num ambiente em que deveria se zelar pela sua 

proteção explicitam espécies de Violência Objetiva e que podem, por razões 

diversas, contribuir para a prática de manifestações de Violência Subjetiva. 

Como se percebe, a Violência Legítima aqui depurada não se refere 

apenas aquela situada ao momento da sentença. Ela pode lhe ser bastante anterior 

a ela, com a prática de atos ordinatórios ou mesmo, pela omissão no regular ajuste 

as garantias (legais) do demandado. Não se encontra dificuldade em diagnosticar 

protótipos de Violência que pertencem ao estado normal desse complexo ritual que 

desemboca na decisão penal. 

É bem verdade que há uma crença no plano social de que o aumento das 

punições e processos penais mais céleres, sem que se observem as garantias 

processuais, fomenta a sensação de segurança e confiança no Poder Judiciário. 

Porém, não se pode condenar ninguém em nome de fins políticos ou midiáticos. A fé 

que brota a partir dessa compreensão só figura no campo imaginário, tal como 

ocorre nas histórias infantis, ainda que sejam vendidas pela mídia e manejadas 
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 O autor lembra que se trata de ingenuidade acreditar que a lei é feita para todo mundo em nome 
de todo mundo. É mais prudente reconhecer que a legislação é produzida para alguns e se aplica 
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aqueles que os estabelecem em conformidade com seus interesses (FOUCAULT, Michel. Vigiar e 
Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé Vassallo. 7.ed. Petrópolis/RJ: 
Vozes, 1989, p. 241/243). 
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 KAFKA, Franz. O processo. 5. ed. Tradução de Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 
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politicamente. 399  

Dessa forma, ao invés de o processo de criminalização secundária ser 

condicionado pelas variáveis que formalmente vinculam a tomada de decisão 

(legislação penal e o instrumento dogmático) dos agentes que exercem esse poder 

(juízes, desembargadores, ministros), o que se vê são variáveis latentes e não 

legalmente reconhecidas400 que reinventam o ritual judiciário na violenta ficção de 

contenção da Violência em jogos onde as regras são estabelecidas durante cada 

partida.  

Aos juízes e tribunais, foi reservada pela CRFB/88 a função de agente 

político de garantidor dos Direitos Fundamentais. E é na inércia dos demais poderes 

para o cumprimento do constitucionalmente delineado (o que é bastante comum, 

aliás) que ―a via judiciária se apresenta como a via possível para a realização‖401 

desses direitos. Em termos penais, a omissão do controle jurisdicional neste espaço 

é, também, uma clara manifestação de Violência Objetiva que acaba por gerar 

consequências diretas e indiretas em todo o Sistema Prisional e naquilo que se 

compreende por seu produto. 402 

3.4 A VIOLÊNCIA “LEGÍTIMA” NO CÁRCERE  

Michel Foucault403 demonstrou criticamente a estrutura da instituição 

correcional moderna deixando nu o seu fracasso para desempenhar as funções que 

lhe são atribuídas oficialmente em diferentes períodos da história, desde a sua 

constituição como forma de castigo nos primeiros anos do século XIX. 
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3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 55-56. 
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códigos de violência na era da globalização. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 
59-60. 

401
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tratará do reflexo da Violência Objetiva dentro e fora das grades das prisões.  
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 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história de violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé 
Vassallo. 7.ed. Petrópolis/RJ. Ed. Vozes, 1989, p. 207 e ss. Essas questões também são objetos 
de abordagem do estudo de Loïc Wacquant. Ver: Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos 
Estados Unidos. Tradução de Sérgio Lamarão. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2003.  
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Em meio ao cenário de patente desconexão entre a ―experiência real‖ da 

prisão e o discurso fabricado e difundido pelos aparelhos oficiais e que induzem o 

corpo social a consentir com o padrão punitivo apresentado pelo Establishment404, o 

cárcere se consolidou como peça essencial do conjunto de punições 405, estabilidade 

que possui como característica fundante a expressão de um consenso social. 406 

A conformidade conquistada funciona pela maioria do corpo social (dentro 

e fora da prisão) e mistura incessantemente a arte de corrigir com o direito de punir, 

a partir do que se torna bastante natural e aceitável ser punido. 407 Mas esse 

complexo processo revela um produto que transpassa em muito o simples 

isolamento celular para o cumprimento de uma pena consubstanciado na pura e 

simples privação da liberdade, pois manifestar-se num ambiente livre para qualquer 

excesso de violência.  

Como se verificou em linhas passadas na compreensão proposta por Max 

Weber, a legitimidade da Violência na sociedade moderna fundamenta-se na lei e 

por consequência, a legitimidade é estampada a partir dos estatutos legais. Num 

enfoque político, pode-se dizer que as ações são legítimas quando dependem elas 

de um grau significativo de consenso da população, harmonização capaz de 

assegurar a obediência sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser 

em casos esporádicos. 408 E é por esta razão que todo poder busca alcançar 

consenso, de forma que seja reconhecido como legítimo, transformando a 

obediência em adesão.409 A crença na Legitimidade é, então, o elemento integrador 

na relação do poder que se verifica no âmbito das ações do Estado. 
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 Trata-se da ordem econômica e política e ideológica que informa e reproduz os padrões sociais, 
controlando e funcionando como base dos poderes estabelecidos. 
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 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história de violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé 
Vassallo. 7.ed. Petrópolis/RJ. Ed. Vozes, 1989, p. 207. 
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Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 675. 
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Tradução de André Duarte. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 69. 
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Trata-se, dessa forma, de uma construção conceitual bastante fácil de ser 

introduzida no contexto prisional, haja vista que o cárcere (ao menos no que se 

refere à privação da liberdade) é regulamentado oficialmente pelo estado a partir de 

legislação própria e, inclusive, com base constitucional. Da mesma forma que 

respaldada pela legislação, a pretensão carcerária é cada vez mais incorporada no 

plano social como algo positivo como se fosse ele um remédio para aplacar as 

desordens urbanas. Por fim, incide de forma contundente sobre a dinâmica daqueles 

envolvidos no processo de cumprimento da pena (policiais, peritos, agentes 

prisionais, presos, etc.).  

Apesar dos seus efeitos muito raramente coincidirem com aquilo que fora 

inicialmente expresso, a legitimidade do cárcere é bastante manifesta, bem como as 

Violências que decorrem dessa prática. Em estudo empírico em que foram ouvidos 

importantes atores nessa constituição (técnicos e presos) em Unidades Prisionais do 

Estado do Rio Grande do Sul, Maria Paula Wolff410 apontou três representações 

sobre a prisão: a) a prisão de perspectiva legal (visualizada pela retribuição ética e 

jurídica e por seu viés de correção fundado na prevenção especial; b) percepção de 

que a prisão representa maus-tratos físicos (que se expressam pela tortura e pelo 

suplício que se mostram aparentes no processo de execução penal); c) a prisão 

como força disciplinar (que envolvem o controle do tempo e do espaço na prisão, 

adaptação às normas e, por fim, o controle do corpo do recluso). 

No que se refere a ―legalidade no cumprimento da pena‖ (―a‖), a autora 

concluiu que a ideia de que ―quem fez tem que pagar‖ é postura correspondente 

entre presos e técnicos. Até mesmo os maus-tratos e o descumprimento de direitos 

estabelecidos são avaliados como ―decorrentes do cumprimento da pena‖ 411, dentro 

de um passivo grau de normalidade, portanto. Trata-se do acoplamento a uma das 

definições de ―bode expiatório‖ ofertadas por René Girard412 que se pode aplicar ao 

―indivíduo contra o qual o mundo se vira‖ e o sacrifício se justifica. 
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 WOLFF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de 
controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, Cap. III, p. 95-142. 
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Vale lembrar que essa perspectiva de compreensão se amolda as Teorias 

da Pena de núcleo puramente retributivo, as quais possuem Immanuel em Kant o 

seu principal expoente. 413 Salo de Carvalho414 esclarece que esse modelo 

penalógico kantiano ―é estruturado na premissa básica de que a pena não pode ter 

jamais a finalidade de melhorar ou corrigir o homem, ou seja, o fim utilitário 

ilegítimo.‖ Assim, a pena teria como objetivo final ―a imposição de um mal decorrente 

da violação do dever jurídico, encontrando neste mal (violação do direito) sua devida 

proporção‖, o que acaba por recuperar o principio taliônico, acobertado aqui pelos 

pressupostos de civilidade e legalidade. 415 

Ainda, do ponto de vista retribucionista, restou verificado que a prisão tem 

a função de zelar pela justiça frente ao crime praticado. Neste caso, a punição seria 

merecida porque ―a pena de prisão e as violências decorrentes são repercussões da 

primeira violência praticada e, por isso, facilmente justificada, não só pela sociedade 

em geral, mas pelos próprios presos e técnicos que convivem com esta violência 

desde o seu interior‖ 416. Novamente, os argumentos de justificação possuem sólida 

base teórica. Para Hegel, a pena é a única maneira de compensar o delito e 

recuperar o equilíbrio perdido com a prática da infração. De acordo com ele, o crime 

é uma ―coação exercida como violência pelo ser livre que lesa a existência da 

liberdade, no seu sentido concreto, que lesa o direito como tal‖ 417. O direito é a 

manifestação racional do Estado, ao passo que a pena é a reafirmação da vontade 
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 Kant elabora sua concepção retributiva de pena sobre a ideia de que a lei penal é um imperativo 
categórico. Os imperativos encontram sua expressão no ―dever-ser‖, manifestando relação de uma 
lei objetiva da razão como uma vontade, que por sua configuração subjetiva, não é determinada 
forçosamente por tal lei.  (Ver: BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: 
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(Obra citada, p. 176). 
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racional sobre a vontade irracional. Assim, serviria a pena para restaurar a razão do 

direito, e anular a razão da ação do delinquente provocada pelo crime. 418 

Por fim, a crença de que o sofrimento vivenciado no cumprimento da pena 

contribui para o aperfeiçoamento pessoal é objeto de consideração. Conforme as 

pesquisas registradas por Wolff419, há uma crença de que a punição teria uma 

utilidade para além do estrito cumprimento da lei, pois objetiva fazer com que, 

através dos sofrimentos impostos no ambiente prisional, ―o preso possa ter 

finalmente suas culpas expiadas e sua personalidade transformada‖. 

A história penal mostra, porém, que a prisão nunca soube cumpriu a sua 

missão de aperfeiçoamento pessoal ou recuperação da pessoa a ele submetida, o 

que pode ser atestado pelos altos índices de reincidência. 420 Por isso, talvez essa 

―pretensão de civilidade‖ do homem adquira melhor sentido quando analisada como 

instrumento destinado a fragmentar o ―diverso‖ para depois ―recompô-lo‖ (na forma 

de um quebra-cabeça) à imagem e semelhança da ideia de ―ser civilizado‖ 421. Esse 

―adestramento‖ ou ―domesticação‖ figuram o núcleo de todo processo disciplinar 

que, conforme Nietzsche422, objetiva enfraquecer o homem, torná-lo menos nocivo. 

423  
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A assistência religiosa no interior dos ambientes prisionais (Pastoral 

Carcerária, por exemplo), apesar de constituir direito do preso esculpido da Lei de 

Execuções Penais, fatalmente contribui para todo esse processo de 

enfraquecimento. Por óbvio, essas atividades parecem neutras e não ideológicas, 

embora seja na neutralidade de certos traços num pano de fundo espontaneamente 

admitido o que marca a ideologia em seu grau mais puro e eficaz424 e que, assim, 

alcança seus objetivos de adestramento do ser.  

No que concerne à percepção de que a prisão representa maus tratos e 

aflição física (―b‖), concluiu a pesquisadora425 que nas instituições penais, 

principalmente delegacias e prisões do Terceiro Mundo, persistem os infrações aos 

Direitos Humanos mais elementares, tais como à integridade física. A tortura, neste 

caso, ainda é utilizada desde a fase pré-processual para se alcançar uma 

―verdade‖426 até a execução penal com o objetivo de manter a autoridade e a 

disciplina carcerária. 

Essas informações encontram plena correspondência com aquilo que fora 

diagnosticado pelo Relator do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Juan 
                                                                                                                                        

qualquer trabalho honesto, pelos mecanismos de rejeição, produzidos e incentivados pelas 
próprias agências do sistema penal (De Crimes, Penais e Fantasias. 2. ed. Niterói/RJ: Editora 
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Abolicionismo. In SCHEERER, Sebastian et al. Abolicionismo. Buenos Aires: Ediar, 1989).  
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Méndez, em inspeção de 12 dias em Unidades Prisionais Brasileiras. Conforme ele, 

a prática de tortura em presídios do país é "endêmica" e ocorre de forma frequente e 

constante, com uso de spray de pimenta, gás lacrimogêneo e balas de borracha por 

funcionários de presídios. 427  

Apesar de a tortura explicitar exemplo clássico de Violência Subjetiva e 

Ilegítima, pois não encontra respaldo legal de justificação e ainda, pode ser 

diagnosticada com determinada facilidade, dentro do cárcere isso pode adquirir uma 

conotação bastante diferente, sobretudo, porque de suas consequências podem 

derivar situações bastante peculiares de Violência Objetiva. Imagine-se um preso 

que necessita, por qualquer razão, de tratamento médico. Em um caso como esse, 

explica Wolff, estabelece-se uma articulação burocrática e uma displicência 

administrativa, as quais determinam limitações, muitas vezes intransponíveis ao 

acesso do serviço das políticas públicas de saúde: ―A burocracia, os aspectos 

jurídico-legais (...) e, é claro, a aparato e as rotinas destinadas à segurança e 

disciplina, demarcam justificativas racionais para práticas que expressam apenas 

autoritarismo e descumprimento de direitos‖ 428. 

Esse sistema informal realiza, então, uma função negativa ao preso (e ao 

trabalho que deveria ser sobre ele exercido), mas positiva para a manutenção do 

poder, ainda que a partir de um elevado nível de ilegitimidade. Se examinadas mais 

de perto, estas circunstâncias (bastante corriqueiras) evidenciam um mal estruturado 

e motivado pelo desequilíbrio mais elementar do Eu e o gozo, pela tensão entre o 

prazer e o corpo estranho do gozo que reside no seu próprio núcleo. Slavoj Žižek429 

explica que o que ―incomoda‖ no outro (preso, neste caso) é o fato de ele parecer 

manter uma relação privilegiada com o objeto (neste caso, a saúde), pois 

custodiado, o preso tem o direito de tê-la garantida pelo sujeito encarcerador 

(Estado). Assim, embora o direito à saúde esteja positivado em norma específica e, 

também, na CRFB/88, qualquer limitação no âmbito administrativo da execução da 

                                            
427

 Made for Minds. Tortura em prisões brasileiras é endêmica, diz ONU. Notícias/Brasil. 14.08.2015. 
Disponível em: <http://www.dw.com/pt/tortura-em-pris%C3%B5es-brasileiras-%C3%A9-
end%C3%AAmica-diz-onu/a-18650619> Acesso em 04.12.2015. 
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 WOLFF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de 
controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 114. 

429
 ŽIŽEK, Slavoj. Elogio da Intolerância. Tradução de Miguel Serras Pereira. Lisboa. Relógio 
D‘água, 2006, p. 45-46. 
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pena pode não as fazem cumprir, pelo que, essa Violência pode ocorrer sem ser 

percebida, uma vez que elas são inseridas em quadros de relações de poder 

naturalizadas. 

Mas, a maior fonte de Violência Objetiva identificada na pesquisa 

desenvolvida por Wolff430 está no último dos três itens: a prisão como força 

disciplinar (―c‖). O poder disciplinar possui uma característica diferenciadora dos 

demais: é exercido com invisibilidade. Na disciplina, é o preso que deve ser visto.  

 E esse poder se expressa por diversas maneiras, várias delas através de 

mecanismos alheios ao discurso construído a partir do regramento legal. Há um 

misto entre legalidade e natureza, prescrição e constituição431, consubstanciada 

numa construção normativa no processo de controle do cárcere que se estabelece a 

partir da necessidade de acesso aos benefícios jurídicos decorrentes da execução 

penal (intercorrências da execução) ou mesmo, de sobrevivência naquele ambiente.  

Inicialmente, tem-se a adaptação as normas do cárcere, que não raro 

compreendem distanciamento do regramento legal. É que esse processo de 

adaptação não se refere somente aquelas aceitas pela sociedade do mundo externo. 

Conforme concluiu Wolff, o preso fica sempre entre duas leis existentes na prisão: 

uma conforme a legislação prevê; outra, consubstanciada na imposição, por parte de 

funcionários da administração prisional e de outros presos (ou grupo deles) com 

mais poder, da prática de ilegalidades. 432 Neste caso, a rede carcerária parece 

economizar até mesmo aquilo que sanciona, de maneira que o preso não está fora 

da lei, mas em meio a esses ―mecanismos que fazem passar insensivelmente da 

disciplina à lei, do desvio à infração‖ 433. 

                                            
430

 WOLFF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de 
controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 120 e ss. 

431
 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé 
Vassallo. 7.ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1989, p. 265. 

432
 De acordo com a pesquisadora, essas ilegalidades se referem desde as pequenas seduções para 
conseguir algum privilégio (de trabalhar, sair do ―fundo da cadeia‖, por exemplo), até a prática de 
outros crimes, reproduzindo a violência já sofrida ou praticada (WOLFF, Maria Palma. Antologia 
de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle social. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005, p. 124). 
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 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé 
Vassallo. 7.ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1989, p. 263. 
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Por isso, Foucault434 já alertava que o delinquente é um produto da 

instituição, pois a criminalidade nasce exatamente das inserções cada vez mais 

rigorosas, debaixo de vigilâncias cada vez mais insistentes e por uma diversidade de 

coerções disciplinares (conforme as normas). A despersonalização do Eu435 é marca 

registrada desse momento do processo de execução e a Violência é o seu efeito 

(sintoma).  

E nesse espaço pleno em conflitos pouco percebidos e legitimados, 

visualiza-se a necessidade de ―proteção‖, que surge até mesmo como estratégia de 

sobrevivência. Naturalmente, o que ocorre é a assunção de uma posição de 

subserviência e cumplicidade com os funcionários da instituição ou com grupos 

criminosos que atuam no interior dessas unidades, organizados ou não. Essas 

possibilidades atestam que, ainda que exista um ―disciplinamento‖ no sentido de 

adaptação ao regramento legal e às normas sociais, há uma adaptação às normas 

do interior da prisão, 436 sempre permeada de dominação e reproduções de 

violências, muitas delas de plena legitimidade e objetivamente quase que 

imperceptível aos Sentidos. 
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 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé 
Vassallo. 7.ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1989, p. 263-264. 

435
 Zaffaroni e Pierangeli explicam a verdadeira essência do fenômeno social, que se perde quando 
considero ao outro como uma coisa, e não reconheço a ele o tratamento de um fim em si mesmo. 
A compreensão do social implica a do individual, e da existência implica a da co-existência: ―Não 
há existência sem co-existência [...]. Sob um enfoque adequado, em um ―Tu‖ não há um ―Eu‖ (sem 
co-existência, não há existência), porque reconheço meu ―Eu‖ quando me distingo do que as 
coisas são ―pra ti‖, ou ―para mim‖, ou ―para nós‖. Quando me perco e não me reconheço como 
―Tu‖, e sim como uma outra coisa, já não há um ―nós‖, porque estou sozinho. Quando fico sozinho 
tampouco me reconheço, porque todas as coisas que me cercam (e ―Tu‖ entre as coisas) são 
―para mim‖, mas me ocorrer que todas as coisas são para outras coisas, entre as quais também 
me confundirei e de quem não me distinguirei (alienação ou idolatria). Enquanto não voltar a 
reconhecer que ―Tu‖ não és para as coisas, que tens uma estrutura como a minha e, sem 
embargo, não és ―Eu‖ mas ―Tu‖, não emergirei ―Eu‖ dentre as coisas‖. (In Manual de direito penal 
brasileiro, vol. 1: parte geral. 6 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 323). 
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 WOLFF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de 
controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 124.  
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CAPÍTULO 4 

ALÉM DAS GRADES: A VIOLÊNCIA SISTÊMICA NO AMBIENTE 

PRISIONAL E O SEU VIOLENTO REFLEXO PROMOVIDO NO 

AMBIENTE EXTERNO 

 

Pode-se dizer que há um componente reflexo sempre que é possível 

determinar, em face de certo estímulo, um campo de reações suficiente uniformes 

para serem previstas com alto grau de probabilidade. 437 Em termos gerais, as 

atividades do homem (ou mesmo as ações coletivas) são réplicas a determinados 

complexos de estímulos; respostas (por vezes, involuntárias) do próprio organismo a 

um estímulo externo ou interno desse mesmo organismo. 438 

Existe, porém, formas de estímulos que ocultam outros menos visíveis e 

por se encontrarem maturados no tempo e protegidos por ideologias enraizadas no 

meio onde se desenvolvem, aprisionam o sujeito dentro de um mundo simbólico, 

reduzindo significativamente a sua capacidade de reflexão. Por isso é que Slavoj 

Žižek439 considera que, ao invés de ser pensada, a visão de mundo hoje é 

mistificada. O mesmo pode se dizer do ambiente prisional.  

Muitos são os estudos no âmbito das ciências sociais que procuram 
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 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bossi. 5. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007, p. 11. Aqui o autor trata da ―Ação Reflexa‖ sob a perspectiva da ―psicologia 
da forma‖. Neste caso, as ―Ações Reflexas‖ constituem ―uma classe de reação, mais precisamente 
a que se caracteriza pela alta frequência de uniformidade das próprias reações‖. Porém, com isso, 
a noção de reflexo sai do esquema causai (defendido pelo Filósofo Russo Ivan Petrovich Pavlov) 
para entrar no esquema geral de condicionamento. Pavlov e muitos defensores da teoria dos 
reflexos condicionados mantiveram-se fiéis ao princípio de que todo reflexo que entra na 
composição de um reflexo condicionado é um mecanismo simples e infalível, realizado por 
determinado circuito anatômico. Por isso, a teoria do reflexo condicionado, na forma exposta por 
Pavlov, inscreve-se nos limites daquilo que hoje se costuma chamar "teoria clássica do ato 
reflexo", isto é, da interpretação causai da Ação Reflexa. 

438
 Não se está querendo afirmar que o reflexo sempre se encontra num ambiente que autoriza 
qualquer possibilidade de observação objetiva e de controle. Ainda que excepcionais, há situações 
em que o estímulo é causa de determinados comportamentos no sentido de torná-los certos e 
infalíveis. Para a pesquisa, no entanto, trata-se o estímulo, não como previsão infalível, mas em 
termos de condicionalidade, ou seja, de previsão provável.  

439
 ŽIŽEK, Slavoj. A Visão em Paralaxe. Tradução de Maria Beatriz de Medina. São Paulo: Boitempo, 
2008. 



176 
 

compreender os fatores que permeiam os contínuos ciclos de Violência relacionados 

ao cárcere, tanto no Brasil quanto em outros países. Nestes casos, em termos 

gerais, essas investigações possuem compreensão diametralmente alinhada a 

determinados grupos e culturas particularmente expostas ao ambiente intramuros. 

Esta Violência costumeiramente tratada pelos cientistas sociais e interpretadas a 

partir da subjetivamente é afastada de toda significação ―positiva‖ no seio social num 

traçado traduzido, em miúdos, da seguinte forma: a Violência merece pronta 

contenção. Porém, essa Violência para a qual se requer o fim pode ser o produto de 

outras práticas brutais, mas veladas de Violência, revelando-se, assim, um processo 

de ―falsa antiviolência‖.  

Conforme se verificou nos capítulos anteriores, o Sentido inteiramente 

negativo às manifestações traduzidas em Violência Subjetiva fora das prisões, mas 

oriundas do cárcere, decorre do processo de tornar invisíveis outras formas 

fundamentais de Violência. Fundamentais porque, ―se determinado grupo de 

pessoas é sistematicamente privado de seus direitos e de sua própria dignidade 

imprescindível para que sejam visto com pessoas, fica ele, tal como, livre dos seus 

deveres perante a ordem social‖ 440.   

Esta parte final do trabalho mostrará que não há como manter uma 

atividade constante dentro da lei num ambiente de que a violação de direitos 

(direitos essenciais aos fins pretendidos e que justificariam a existência do ambiente) 

é parte do seu funcionamento regular. Ainda que se no plano social exista uma 

função ideológica de naturalização da Violência Objetiva dentro dos presídios e 

penitenciárias do Brasil, não há como ocultar o seu reflexo, o seu produto. Por isso, 

o que se faz é tornar invisíveis as suas determinações e a Violência das formas ditas 

―normais‖ do fenômeno.  

A Violência Objetiva do cárcere produz um resíduo estrutural constante, o 

que deixa de se situar no silêncio quando explode em manifestações de Violência 

Subjetiva dentro ou fora desse ambiente. A partir disso, faz-se necessário romper 
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 ŽIŽEK, Slavoj. From democracy to divine violence. In: AGAMBEN, Giorgio et al. Democracy in 
what state? New York: Columbia University Press, 2012, p. 116. Disponível em: < 
https://books.google.com.br/books/about/Democracy_in_what_State.html?id=dKCyAnZiZnkC&redir
_esc=y>. Acesso em 09 de maio de 2015.  
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com o paradigma que compreende as prisões são instituições sociais isoladas e 

fechadas do mundo externo (tal como a concebe o Imaginário Social), para pensá-

las como espaços integrados a ele.  

Esse novo modelo de análise desses espaços passou a ser 

profundamente decomposto por um campo da sociologia que tem se dedicado ao 

estudo crítico da prisão a partir da década de 1970. Esses estudos abrangem 

diversos campos de abordagem, alguns deles direcionados ao reflexo do projeto 

prisional e da Violência alinhada a estes espaços. Cada diferente âmbito de 

abordagem complementa os demais. Dois deles se destacam. 

4.1 A GÊNESE DA PRISÃO COMO PENA  

A primeira linha de abordagem se refere ao estudo do surgimento da 

pena de prisão contemporânea441. Os trabalhos de Michel Foucault442 e Dario 

Melossi e Massimo Pavarini443 são referência no tema. O primeiro descreve a 

disciplina como processo canalizador de forças dos corpos, direcionando a energia 

do preso para um modelo de eficiência econômica. 444 Os dois últimos desvelam as 

determinações materiais desse adestramento prisional no sentido de produzir 

capital, definido por eles como fenômeno de economia política. Conforme eles, a 

dimensão real do ambiente prisional tinha por objeto um processo de ―mutação 
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 Diz-se ―contemporânea‖ porque prisão na forma de ―pena‖ é razoavelmente recente na história 
punitiva. Data do final do séc. XVIII e início do séc. XIX. Antes disso, a prisão era instrumento 
utilizado apenas para a custódia do preso que seria levado a julgamento, quando então seria 
imposta a verdadeira pena, quase que sempre, corporal. A transição entre as penas corporais e o 
nascimento da pena de prisão é dotada de múltiplos fatores, inclusive, de ordem econômica. O 
discurso é apoiado numa concepção ―preventiva, utilitária, corretiva de um direito de punir que 
pertenceria à sociedade inteira‖, e não mais ao velho direito monárquico (Conforme: FOUCAULT, 
Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé Vassallo. 
7.ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1989, p. 94 e ss.). Na formação econômica-social feudal, a liberdade 
não era considerada um valor a ponto de sua privação ser considerado um castigo.  
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 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé 
Vassallo. 7.ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1989.  

443
 MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e Fábrica: as origens do Sistema Penitenciário 
(Século XVI-XIX). Coleção Pensamento Criminológico. Tradução de Sérgio Lamarão. 2. ed. São 
Paulo: Revan, 2006. 

444
 Daí a interrogativa formulada pelo autor: ―A utilidade do trabalho penal?‖ De acordo com ele, ―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, Michel. Vigiar e Punir: história da violência 
nas prisões. Tradução de Ligia M. Pondé Vassallo. 7.ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1989, p. 217). 
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antropológica‖ consubstanciado na modulação de sujeitos para uma sociedade 

industrial, ou seja, a produção de proletários a partir de presos forçados a aprender a 

disciplina da fábrica. 445 

No Brasil, Cezar Roberto Bitencourt446 trata a questão destacando a 

necessária reforma e devida humanização da prisão, independentemente do regime 

jurídico ou político que a conceba. Isso porque, já a partir de seu apogeu em meados 

do séc. XIX, constata-se a sua mais absoluta falência no que se refere às propostas 

retributivas e preventivas. 

4.2  OS NOVOS FINS DA PRISÃO CONTEMPORÂNEA 

A segunda linha de estudo diz respeito ao impacto provocado pelos 

Sistemas Penitenciários na estrutura social a partir de um modelo de produção e 

consumo brutalmente excludente. Da Europa, Loïc Wacquant447, Nils Christie448 e 

Zygmunt Bauman449 desenvolveram importantes estudos sobre o Sistema 

Penitenciário, especialmente o norte-americano. 

Wacquant afirma que o Sistema Penal Neoliberal é construído a partir de 

um paradoxo: deseja remediar com o Direito Penal450 os problemas decorrentes da 
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 MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e Fábrica: as origens do Sistema Penitenciário 
(Século XVI-XIX). Coleção Pensamento Criminológico. Tradução de Sérgio Lamarão. 2. ed. São 
Paulo: Revan, 2006, p. 211. 
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 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004. 
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 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2001; WACQUANT, Loïc  Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 
3. ed. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2007; WACQUANT, Loïc. Parias 
Urbanos: marginalidad e la ciudad a comienzos del milenio. Traducido por Horacio Pons. Buenos 
Aires: Manantial, 2007. 
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 CHRISTIE, Nils. A Indústria do Controle do Crime: a caminho dos GULAGs em estilo ocidental. 
Tradução de Luis Leiria. São Paulo: Editora Forense, 1998; CHRISTIE, Nils. Uma razoável 
quantidade de crime. Tradução de André Nascimento. Rio de Janeiro: Revan, 2011.  
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 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução de Mauro Gama e Cláudia 
Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Zahar, 1997; BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as 
consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999; BAUMAN, 
Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução de Plínio Dentzien. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2003; BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiçadas. Tradução de Carlos 
Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 

450
 A abordagem do autor é sistêmica, englobando os principais seguimentos formais de Controle 
Penal, tais como a Polícia, a Justiça e a Prisão.  
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ausência do Estado Social, que é a própria causa da escalada generalizada da 

insegurança objetiva e subjetiva em todos os países que adotaram tal medida. Neste 

passo, o sociólogo francês faz um relato do processo de criminalização da miséria e 

dos miseráveis pelo qual passou os Estados Unidos da América e que toma conta da 

Europa por meio da expansão de ideologias conservadores norte-americanas. 

Nils Christie relaciona o vertiginoso aumento da população carcerária nos 

EUA a critérios econômicos de mercado451, típico do ocidente industrializado, o que 

representaria um novo holocausto a partir da seguinte soma de fatores: economia de 

mercado + tecnologia avançada + classes sociais baixas potencialmente ―perigosas‖ 

+ teorias científicas que justificam o encarceramento.  

Além disso, segundo Christie, essa fórmula não se mantém adstrita aos 

limites estadunidenses. A partir do sistema globalizado que se estabelece, toda 

sociedade industrializada está propensa a essa fórmula, especialmente, porque 

todos parecem ―ganhar‖ com isso (com exceção, é claro, do alvo do 

encarceramento). Ainda, não falta e não faltará ―matéria prima‖ para o ―produto‖, pois 

não só aumentam as classes sociais menos favorecidas economicamente, como 

também se pode ampliar o raio de incidência penal sobre os seus comportamentos. 

Considere-se, por fim, o aspecto ―democrático‖ da intervenção penal: ―a maioria bem 

situada pode eleger governantes que se comprometam exatamente a colocar detrás 

das grades as minorias ‗socialmente perigosas‘‖ 452. 
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 Na Alemanha, já na década de 1930, Georg Rusche e Otto Kirchheimer publicaram a célebre obra 
Punishment and Social Structure (Punição e Estrutura Social), oportunidade em que os autores 
conceberam os regimes punitivos ao longo do tempo como instrumentos reguladores do mercado 
de trabalho. A perspectiva é importante para se compreender alguns aspectos relacionados às 
várias formas de encarceramento e se elas possuem realmente alguma finalidade velada de 
imposição da ordem social por intermédio de certa disciplina corporal (na forma tratada por 
Foucault). A possibilidade de explorar o trabalho do recluso é sempre uma grande preocupação do 
Sistema Penal (escravidão nas galés em razão da falta de trabalhadores livres que pudessem 
fazer esse serviço no séc. XVI, brutal repressão à mendicância e a vadiagem com a ascensão da 
burguesia e a consequente hipervalorização dos bens de consumo, trabalhos forçados, etc.). 
Esquecida por quase 30 anos, a obra foi reeditada no final da década de 1960 com o surgimento 
da chamada Criminologia Crítica nos EUA e Inglaterra (sobre os paradigmas criminológicos e a 
Criminologia Crítica, ver: BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: 
introdução à sociologia do direito penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2002; ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do 
controle da violência à violência do controle penal. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2003). 
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 GOMES, Luiz Flávio. Prefácio da Versão Brasileira. In: CHRISTIE, Nils. A Indústria do Controle 
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Zygmunt Bauman, por sua vez, é um dos grandes críticos da pós-

modernidade ou, nas palavras do autor, modernidade líquida. Enquanto Michel 

Foucault coloca a prisão como instrumento central na articulação dos mecanismos 

disciplinares para a estratégia econômica, Bauman trata o Sistema Prisional como 

instrumento de vigilância voltado à exclusão. Conforme ele, o preso não é conduzido 

para este ambiente para fins de disciplinamento, mas para fins de identificação e 

eliminação social. 453 

E os modelos prisionais da pós-modernidade parecem comprovar essa 

tese. Prisões de Máxima Segurança e total confinamento são cada vez mais 

frequentes, de forma que o caráter disciplinar não encontra qualquer possibilidade. 

Também não se pretende um treinamento para o trabalho: não há nada no projeto 

dessas prisões que permita tal atividade. Para o modelo Panóptico, o propósito 

supremo da vigilância constante objetivava justamente garantir que o interno 

                                                                                                                                        
do Crime: a caminho dos GULAGs em estilo ocidental. Tradução de Luis Leiria. São Paulo: 
Editora Forense, 1998, p. XIII. 
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 A tese de Bauman é certificada a partir do estudo da prisão do mundo contemporâneo, o qual 
comporta características bastante peculiares. Nils Christie exemplifica a refutação ao 
disciplinamento por parte das Instituições Totais a partir de uma Penitenciária inaugurada em 14 
de junho de 1990 no Estado da Califórnia/EUA. ―De acordo com o Corrections Digest (27 de junho 
de 1990, p. 9), declarou: ‗A Califórnia possui agora a melhor prisão e esta servirá de modelo para 
o resto da Nação... Pelican Bay simboliza a nossa filosofia de que a melhor forma de reduzia a 
criminalidade é por os criminosos atrás das grades. ‘ O governador também assinalou que o custo 
anual de manter um criminoso preso é de US$ 20 mil, comparando com os US$ 430 mil que 
custam à sociedade as atividades de um criminoso solto.‖ Mas Christie alertava que a Califórnia 
não estava sozinha nesta empreitada. O Sunday Oklahoma, de 24 de fevereiro de 1991 fez o 
relato seguinte: ―Os presos alojados na unidade de ‗super-máxima‖ segurança viverão 23 horas 
por dia nas suas celas e terão uma hora de lazer numa pequena área rodeada de muros de seis 
metros. O espaço é coberto por uma cela de metal. Teoricamente, um interno poderia entrar na 
nova penitenciária e nunca mais por um pé fora. Os primeiros residentes da unidade serão 114 
homens do corredor da morte.‖ A penitenciária também contém uma câmara de execução.‖ (Ver: 
CHRISTIE, Nils. A Indústria do Controle do Crime: a caminho dos GULAGs em estilo ocidental. 
Tradução de Luis Leiria. São Paulo: Editora Forense, 1998, p. 88-89). Com relação ao trabalho 
dos agentes que cuidam da segurança em  Palican Bay, Zygmunt Bauman registra que ―Até os 
guardas ‗são trancados em guaritas de controle envidraçadas, comunicando-se com os 
prisioneiros através de um sistema de alto-falantes‘ e raramente ou nunca sendo vistos por eles. A 
única tarefa dos guardas é cuidar para que os prisioneiros fiquem trancados em suas celas — 
quer dizer, incomunicáveis, sem ver e sem ser vistos. Se não fosse pelo fato de que os 
prisioneiros ainda comem e defecam, as celas poderiam ser tidas como caixões.‖ (BAUMAN, 
Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1999, p. 116). No Brasil, conforme já registrado, a Lei 10.792/03 instituiu o 
chamado Regime Disciplinar Diferenciado na Execução Penal, o qual pode ser imposto a toda 
pessoa presa e rotulada como ―ameaça à segurança social‖, e faz lembrar as prisões de máxima 
segurança e confinamento. O Regime Diferenciado, conforme o art. 52 da Lei de Execução Penal, 
comporta as seguintes especificidades: nas seguintes especificidades: a) duração de trezentos e 
sessenta dias; b) recolhimento em cela individual; c) visitas semanais de duas pessoas, sem 
contar crianças, por duas horas; d) saída diária, por duas horas, para banho de sol. 
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realizasse certos movimentos, seguisse uma rotina, fizesse determinadas coisas. 

Mas o que os internos dessas novas prisões fazem em suas celas solitárias não 

importa. O que importa é que fiquem ali. Por isso, não são projetadas como fábricas 

de disciplina ou do trabalho disciplinado. São planejadas como fábricas de exclusão 

e de pessoas habituadas à sua condição de excluídas. 454 

Os EUA tem uma longa tradição no que se refere ao Sistema Prisional.455 

Dentre os autores norte-americanos dedicados a essas pesquisas, destacam-se 

David Garland456, John Keith Irwin457 e, mais recentemente, Jonathan Simon458.  

                                            
454

 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 121. 

455
 Os EUA não foram os primeiros a se utilizarem do cárcere como política de isolamento de pessoas 
condenadas por seus crimes, mas desde o início do século XVIII nenhuma outra sociedade optou 
pela instituição carcerária com tanta força e de tantas formas como a norte-americana (SIMON, 
Jonathan. Gobernar a través del delito. Traducción de Victoria de los Ângeles Boschiroli. 
Barcelona: Editorial Gedisa, 2011, p. 2014). 

456
 GARLAND, David. La cultura del control: crimen y orden social em la sociedad contemporânea. 
Traducción de Máximo Sozzo. Barcelona: Editorial Gedisa, 2005. O título original desta obra é The 
Culture of Control e foi publicada pela primeira vez em 2001. Trata-se da última publicação da 
Trilogia completada por Punishment and Welfare (Punição e bem estar: uma história de estratégias 
penais), de 1985, e Punishment and Modern Society (Punição na Sociedade Moderna: 
Criminologia, Teoria Social e Desafios atuais), publicada em 1990. Destaca-se, ainda, o trabalho 
intitulado ―As contradições da ―sociedade punitiva: o caso britânico‖. Revista de Sociologia e 
Política da Universidade Federal do Paraná, nº 13: Curitiba: novembro de 1999, pp. 59-80. Neste 
estudo, o autor procura mostrar, examinando o caso britânico, como as políticas penais atuais são 
dilaceradas por duas tendências contraditórias: de um lado, a percepção da necessidade de 
enfrentar a criminalidade como um aspecto constitutivo e inexpurgável da vida social 
contemporânea, o que resulta numa ―criminologia do eu‖, do criminoso como agente racional à 
nossa imagem e semelhança, e aponta para uma ―administração‖ desse fato social normal; e, de 
outro, a negação histérica dessa realidade, o que resulta numa ―criminologia do outro‖, do 
criminoso como monstro, e que aponta para um recuo a estratégias de combate ao crime mais 
primitivas e de eficácia meramente simbólica. Em 2012, Garland publicou nos EUA a obra Peculiar 
Institution: America's Death Penalty in an Age of Abolition (Instituição Peculiar: a Pena de Morte da 
América na era da Abolição) que discute criticamente o instituto da Pena de Morte naquele país. 
De acordo com o estudo, conforme se verifica das decisões da justiça estadunidense, os tribunais 
federais procuram racionalizar e civilizar uma instituição que muitas vezes se assemelhava a um 
linchamento, produzindo atrasos e reversões. Apesar disso, a Supremo Corte Norte Americana 
insiste em que a questão deve ser decidida pelos atores políticos locais e da opinião pública. 
Assim, a pena de morte continua a responder à vontade popular, aumentando o poder dos 
políticos e dos profissionais da justiça criminal. 

457
 IRWIN, John. The Warehouse Prison: the disposal of the new dangerous class. Los Angeles: 
Roxbury Publishing Company, 2005. Título em português: ―A Prisão-Depósito: eliminação da Nova 
Classe Perigosa‖. Irwin tratou de identificar os objetivos do Estado Norte-americano se utilizando 
da Prisão como seu instrumento: gerar a máxima imobilidade possível a partir de absoluta 
vigilância. O armazenamento dessas pessoas, neste passo, serviria tão somente para que fossem 
cumpridas as suas sentenças.   

458
 SIMON, Jonathan. Gobernar a través del delito. Traducción de Victoria de los Ângeles Boschiroli. 
Barcelona: Editorial Gedisa, 2011. Mais recentemente (2014) o autor lançou pela editora New 
Press a obra Mass incarceration on Trial: America's courts and the Future of Imprisoment 
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Garland estabelece um diálogo com a tradição do pensamento sociológico 

para refletir acerca do Sentido da punição presente nesse novo cenário pós-

moderno. 459 Por isso, as mutações das políticas de controle penal são o principal 

alvo de sua investigação, sobretudo, aquelas mudanças alinhadas à ordem 

capitalista que se estabeleceram nos EUA a partir da década de 1970, quando a 

economia passa a ser o principal instrumento regulador do Sistema de Justiça 

Criminal. 460 

Jonathan Simon, por sua vez, articula os estudos nos fundamentos da 

punição e explora as origens, consequências e alternativas para sistema de 

"encarceramento em massa" que se estabeleceu nos EUA nas últimas décadas. 

Defende a tese de que o delito (positivação de comportamentos como instrumento 

de controle) é um dos principais aparelhos de governo da pós-modernidade, o que 

traz problemas de enormes dimensões para um estado que se pretende 

democrático.461 De acordo com os estudos, esta técnica de governo não contribui 

para que se alcance maior segurança, alimenta a cultura do medo e, dentre outras 

consequências, provoca um encarceramento massivo como efeito indeclinável da 

reorganização da autoridade política em torno do crime. 462 

Toda essa gama de autores trata, também, de um fenômeno que tomou 

corpo no Sistema Penitenciário Estadunidense na década de 1980 e acabou por 

                                                                                                                                        
(Encarceramento em massa no Trial: os tribunais da América e o Futuro da Prisão). 

459
 Para tanto, o autor se vale criticamente do pensamento de Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, 
Georg Rusche e Otto Kirchheimer, Karl Marx, Michel Foucault, Max Weber e Norbert Elias, 
Anthony Giddens, dentre outros teóricos.  

460
 Nos anos seguintes, surge nos Estados Unidos da América e na Inglaterra uma tendência invertida 
ao Estado Penal-Providência. O foco então muda do criminoso (trabalho de ressocialização nele) 
para a vítima do delito. Como o delinquente é deixado de lado, a única medida que passa a pesar 
sobre ele, uma vez alcançado pelas agências de repressão, é o cárcere como medida 
estritamente retributiva. Neste mesmo contexto, as infrações ganham o noticiário e a popularidade, 
quando a sociedade passa a pedir penas de prisão mais longas e também, a pena de morte e o 
aumento do número de prisões. Em meio a uma atmosfera de medo do crime, a política criminal 
mais dura passa a ser uma forma de políticos fazerem promessas fáceis em épocas de eleição. 
Ou seja, desprezam-se completamente as funções de ressocialização do preso para que se surta 
efeitos na esfera social em médio ou longo prazo para imposição de uma política higienista mais 
célere, com caráter retributivo e de pouco interesse numa mudança efetiva (Ver: GARLAND, 
David. La cultura del control: crimen y orden social em la sociedad contemporânea. Traducción 
de Máximo Sozzo. Barcelona: Editorial Gedisa, 2005).  

461
 Conforme se demonstrou no Segundo Capítulo desta Monografia, o Estado Brasileiro segue esta 
mesma sistemática. 

462
 SIMON, Jonathan. El delito y la gobernanza en Estados Unidos. In: Gobernar a través del delito. 
Traducción de Victoria de los Ângeles Boschiroli. Barcelona: Editorial Gedisa, 2011, p. 13-25. 
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gerar reflexos em outros países da Europa e da América Latina, dentre os quais, no 

Brasil: a privatização das prisões. 

Após a dogmática penal ter superado as posições retribucionista mais 

puras e, sobretudo, depois da experiência de todo o movimento reformador das 

prisões durante os séculos XIX e XX com o auge das teorias preventivo-especiais, 

desde a década de 1980 se vive uma realidade de grande ceticismo quanto à 

possibilidade de se manter vigente algum modelo realmente reabilitador. Bernardo 

Del Rosal463 lembra que, no campo acadêmico, esse ceticismo foi consolidado 

definitivamente com as investigações de Lipton, Martinson e Wilks464, e a toda série 

de indagações sobre a viabilidade e eficácia dos programas. Conforme esses 

autores, o máximo que se poderia esperar da aplicação de penas privativas de 

liberdade seria, tão somente, a contenção humana consubstanciada no isolamento. 

Veja-se, porém que, ainda que se abandonasse por completo o projeto 

reabilitador, haveria significativos custos para que se promovesse, tão somente, o 

isolamento de pessoas, sobretudo, tendo em vista o terreno da política criminal 

punitivista incorporado nos EUA a partir da década de 1970 (no Brasil, no início da 

década de 1990, conforme se demonstrou na terceira parte desta pesquisa) 465, 

quando se passou a considerar que a gestão de risco do crime deve ser incorporada 

ao estilo de vida cotidiano (―Cultura do Controle‖, conforme David Garland). 

 Diante do aumento da repressão incorporado na lógica ―mais tipos 

penais, mais pessoas presas = necessidade de grandes prisões‖, o ramo do 

empresariado norte americano466 impulsionou, logo na década de 1980, o controle 

das penitenciárias, emprendendo-se, neste espaço, negócios com cifras 

                                            
463

 ROSAL BLASCO, Bernardo del. La ―privatización‖ de las prisiones: uma huida hacia la pena de 
privación de libertad. Revista Eguzkilore. Número Extraordinario 12. San Sebastián. Diciembre 
1998, p. 117-118. 

464
 LIPTON, Douglas; MARTINSON, Robert; WILKS, Judith. The Effectiveness of Correctional 
Treatment: a survey of treatment and evaluation studies. New York: Hardcover. 1975. 

465
 Há um constante incremento gerado por gastos com Polícias, Administração da Justiça, 
Administração Penitenciária, além de outras questões secundárias que se anotará na sequência.  

466
 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2001; Semelhante traçado é ofertado no estudo de Bernado Del Rosal Blasco: La 
―privatización‖ de las prisiones: uma huida hacia la pena de privación de libertad. Revista 
Eguzkilore. Número Extraordinario 12. San Sebastián. Diciembre 1998. 
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astronômicas.467 Por via reflexa, essa comercialização da punição concretizou um 

marco bastante curioso: a superioridade do mercado em todos os seus domínios, 

circunstância que gerou uma imitação quase que ―servil‖ do modelo dos EUA em 

outros países468. 469 

                                            
467

 Em 1999, com 700 detentos por 100.000 habitantes - ou seja, seis a doze vezes mais que nos 
países europeus - os Estados Unidos ocupavam o segundo lugar no número de encarceramentos 
no mundo, logo depois da Rússia. Na época, já tinha o que se chama de "extensão vertical" do 
sistema. Trata-se de algo sem precedente histórico, num período em que a criminalidade não 
muda de escala. A isso já se acrescentava a "extensão horizontal" do sistema penal, uma vez que 
populações nas mãos da justiça extramuros (condenadas a penas com sursis ou sob liberdade 
condicional) aumentava-se rapidamente, conforme se verificava abundantemente os bancos de 
dados criminais, tantos deles acessíveis através da internet. Naquele ano, haviam seis milhões de 
americanos sob tutela penal, ou seja, 5% da população adulta, mas também um homem negro em 
dez ou um jovem negro de 18 a 35 anos em cada três. Para desenvolver tal Estado penal 
superdimensionado, foram necessárias duas vias: a América iria comprimir as despesas públicas 
destinadas às questões sanitária, social e educativa, e paralelamente, inchar a quantidade de 
pessoas e de créditos destinada aos sistemas policial e penitenciário. Nos períodos Reagan e 
Bush, o item "prisão" aumentaria três vezes mais rápido que o orçamento militar! Quando Clinton 
chegou ao poder, a administração penitenciária do país atingiu a marca de terceiro maior 
empregador do país com 600.000 assalariados. Entretanto, mesmo fazendo cortes nos 
orçamentos de ajuda social, a quadruplicação dos efetivos carcerários, em vinte anos, não teria 
sido possível sem o surgimento do setor privado: o aprisionamento com fins lucrativos reaparecerá 
a partir de 1983, açambarcando, rapidamente, a décima segunda parte do "mercado" nacional, ou 
seja, cerca de 150.000 detentos, três vezes a população penitenciária da França. Tais empresas, 
cotadas em bolsa de valores, propalam taxas recordes de crescimento e de lucro. A "nova 
economia" americana, não é apenas a da internet e a das tecnologias de informação: é também, a 
que industrializa o castigo. A título de ilustração, vale recordar que as prisões do Estado da 
Califórnia empregavam duas vezes mais pessoas do que a Microsoft. WACQUANT, Loïc. A 
criminalização da pobreza. (Entrevista concedida por Loïc Wacquant a Cécile Prieur e Marie-
Pierre Subtil, em 29 de novembro de 1999, por ocasião do lançamento de seu livro na França, e 
parcialmente publicada pelo periódico francês Le Monde). Tradução de Suely Gomes Costa. 
Disponível em < http://www.uff.br/maishumana/loic1.htm> Acesso em: 13 de junho de 2016. 

468
 As primeiras prisões privadas surgiram nos EUA e entraram em operação a partir de meados da 
década de 80. Na Inglaterra, o primeiro a advogar prisões privadas foi o Adam Smith Institute em 
panfleto publicado no ano de 1984. Embora tal publicação não tenha sido levada a sério quando 
de sua edição, fato é que poucos anos depois o ―Criminal Justice Act‖ de 1988 admitiu que 
empresas privadas assumissem a administração de prisões para presos provisórios, sendo que a 
primeira delas, Wolds Prison, entrou em operação em 1992. A primeira prisão privada na Austrália, 
Borallon Correctional Centre, entrou em operação em janeiro de 1990 e tinha uma capacidade 
para 240 internos. Oito anos depois, a população carcerária australiana em prisões privadas já 
correspondia a dez vezes aquele número, o que equivalia a 12% da população carcerária do país 
(FREITAS, Wagner Cinelli de Paula. Prisão Privada: Solução, Mas Para Quem? Revista da 
EMERJ, v.2, n.7, 1999, p. 156). Atualmente, os países que contam com cárceres privados ou 
estão por implementá-los incluem o Brasil, o Chile, a Grécia, a Jamaica, o Japão, o México, o 
Peru, a África do Sul e a Tailândia, apesar de que o setor continua dominado pelas nações ricas e, 
em especial, pelas anglo-saxônicas, indica o relatório de Sentencing Project. Os Estados Unidos 
são o país que tem mais presos em cárceres privadas. Isso se deve, também, ao fato de ser o 
país que mais pessoas encarceram. Vários outros países, porém, cedeu uma boa parte de seus 
sistemas penitenciários a companhias privadas. Segundo os últimos dados, a Austrália, a Grã 
Bretanha e a Nova Zelândia têm entre 10 e 20% de seus presos em recintos privados. Mas os 
números aumentam quando se trata de centros de detenção de imigrantes, um rubro no qual se 
destacam particularmente as empresas privadas. A Grã-Bretanha, por exemplo, implementou o 
encarceramento com fins lucrativos logo no início da década de 1990 e hoje, mantém três em 

http://www.uff.br/maishumana/loic1.htm
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E a grande mola propulsora de legitimação estatal para que se entregue 

as práticas legais de confinamento à iniciativa privada é, sobretudo, os custos 

decorrentes do encarceramento. Neste ponto, e no campo do ambiente prisional, 

sabe-se que ―Os direitos – todos eles – custam, no mínimo, os recursos necessários 

para manter essa estrutura judiciária que disponibiliza os indivíduos uma esfera 

própria para a tutela de seus direitos‖ 470. E, no cárcere, trata-se, realmente, de uma 

esfera bastante peculiar. 

Segundo dados do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 

(Brasil) oriundos do Relatório da Auditoria Operacional na Gestão do Sistema 

                                                                                                                                        
cada quatro pessoas acusadas de infringir normas de imigração em instalações privadas. A 
Austrália, por seu lado, privatizou totalmente os cárceres para imigrantes. A sedutora promessa da 
autopromoção promovida por essas companhias que operam no sistema privado de prisão é, num 
primeiro momento, fundado em sanar o problema da superlotação, bem como também, equacionar 
os custos promovidos pelo cárcere. Com relação a este último quesito, inclusive, Loïc Wacquant 
anota: ―Tudo indica que essas empresas não deixarão de cruzar a Mancha e suas consortes dos 
Estados Unidos, o Atlântico, a partir do momento em que conseguirem provar que a privatização 
das prisões "se paga", a exemplo daquelas da indústria, da energia, dos seguros e dos negócios 
bancários, e, sobretudo que é a única capaz de gerar e depois gerir as capacidades de 
aprisionamento requeri das para conduzir sem rodeios a flexibilização do trabalho e a penalização 
da precariedade‖ (Ver: WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Tradução de André Telles. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 92). 

469
 No Brasil, a experiência apontada como vitrine para melhorar a situação carcerária no Brasil, a 
PPP (Penitenciária Público-Privada), em Ribeirão das Neves, na Grande BH, está na mira do 
Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública por cláusulas polêmicas que norteiam o 
repasse de dinheiro público para o consórcio GPA (Gestores Prisionais Associados), que 
administra os presos. No contrato que determina suas obrigações, por exemplo, o Estado de 
Minas se compromete a manter 90% da lotação da unidade prisional preenchida durante 27 anos. 
Na prática, se menos de 3.002 das 3.336 vagas estiverem em uso, o Estado precisa bancar o 
prejuízo. A lotação também não pode ser superada, senão a empresa é penalizada. Enquanto 
isso, segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho Geraldo Emediato de Souza, 
detentos e dinheiro público garantem o lucro das empresas envolvidas. Interessa ao empresário 
lucrar com a aplicação de multas. Quanto maior tempo de prisão, mais lucro terá. O empresário 
não tem interesse em progressão de pena, já que o detento fica mais tempo trabalhando e 
rendendo lucro para a empresa. É o que acontece em países que transferiram o serviço para a 
iniciativa privada. Não houve melhora efetiva na prestação do serviço e o preso não evolui. Outro 
ponto bastante controverso fica por conta da terceirização de defensores que atuam nessas 
Penitenciárias, já que a PPP oferece assistência jurídica e psicológica aos detentos. Os 
advogados são contratados pelo próprio consórcio que representa o negócio. Se um preso quiser 
denunciar alguma situação adversa, o advogado que o representará é contratado pelo próprio 
consórcio que abriga o detento. A Defensoria Pública de Minas Gerais entrou com Ação Civil 
Pública contra o Estado questionando a medida. Para o Governo de Minas, os advogados 
contratados "atuam de forma a promover os interesses dos sentenciados". (Ver: COSTANTI, 
Marcia; e MENEZES, Enzo. Minas bancará prejuízo se lotação de presídio privado diminuir. R7. 
Disponível em: <http://noticias.r7.com/minas-gerais/minas-bancara-prejuizo-se-lotacao-de-
presidio-privado-diminuir-08062014?amp>. Publicado em 08 de junho de 2014; Acesso em 21 de 
maio de 2015). 

470
 GALDINO, Flávio. Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos: direitos não nascem em 
árvores. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 209. 

http://noticias.r7.com/minas-gerais/minas-bancara-prejuizo-se-lotacao-de-presidio-privado-diminuir-08062014?amp
http://noticias.r7.com/minas-gerais/minas-bancara-prejuizo-se-lotacao-de-presidio-privado-diminuir-08062014?amp
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Prisional, no ano de 2015 o custo médio mensal por preso é de R$ 1.446,48, 

computando-se apenas as unidades prisionais administradas pelo Estado.471 Nas 

quatro unidades prisionais administradas no modelo de cogestão (conforme dados 

oficiais do Estado de Santa Catarina, 43% dos presos participam de alguma 

atividade laboral e que há cerca de 300 empresas instaladas no sistema prisional 

catarinense, o valor médio sobre para R$ 3.376,14. 472 Isso significa que o custo 

médio anual por preso deste estado é de R$ 20.000,00. Por consequência, uma 

condenação por tráfico de drogas de que resulta encarceramento não se 

materializará por menos de R$ 100.000,00 aos cofres públicos. 473 

Em termos nacionais, a despesa anual com custeio de pessoal e 

execução dos estados da federação alcança a casa dos 12 bilhões de reais, valor 

empenhado apenas pelo Departamento Penitenciário Nacional. Além disso, a cada 

presídio construído, em dois, três ou no máximo quatro anos gasta-se o mesmo 

valor em manutenção e pessoal. 474 

Note-se, porém, que esses os números aqui referidos são decorrentes 

daquilo que se denomina de ―custos ponderáveis do encarceramento‖, ou seja, 
                                            
471

 Esses números podem variar bastante, a depender da Unidade Federativa a que se esteja levando 
em conta. De modo geral, estima-se que um preso custe mensalmente para um Estado-Membro, 
cerca de R$ 1.500,00. Mas esse valor pode triplicar em caso de preso inserido numa penitenciária 
ou presídio federal, por exemplo. Além disso, existem cálculos que apontam valores bem 
superiores a R$ 1.500,00 por mês. Um cálculo elaborado pela 1ª Vara das Execuções Criminais de 
São Paulo-SP apontou um gasto médio de R$ 733,62/preso/mês no Estado de São Paulo, para o 
ano de 2006. A mesma Vara elaborou cálculo de custos para a criação (construção) de uma vaga, 
tendo chegado ao valor de R$ 38.112,31 válidos para maio de 2007. 

472
 O cálculo é realizado pelo setor de Controle Interno e a Diretoria Administrativa e Financeira da 
SJC (Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania). O valor é variável, alterando-se para cada 
unidade prisional. Consultar: NOTA OFICIAL - Auditoria TCE: Atualização da realidade prisional em 
2015. Disponível em: <http://www.sc.gov.br/mais-sobre-seguranca-publica/18340-auditoria-tce-
atualizacao-da-realidade-prisional-em-2015>. Acesso em 01 de setembro de 2016. 

473
 No Brasil, de acordo com enunciado da Ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), um preso no Brasil custa R$ 2,4 mil por 
mês, enquanto um estudante do ensino médio custa R$ 2,2 mil por ano (uma diferença de treze 
vezes). A fala foi realizada enquanto se pronunciava no 4º Encontro do Pacto Integrador de 
Segurança Pública Interestadual e da 64ª Reunião do Colégio Nacional de Secretários de 
Segurança Pública (Consesp), em Goiânia/GO, dia 10 de novembro de 2016. CNJ – Conselho 
Nacional de Justiça. Cármen Lúcia diz que preso custa 13 vezes mais do que um estudante 
no Brasil. Disponível em: < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83819-carmen-lucia-diz-que-preso-
custa-13-vezes-mais-do-que-um-estudante-no-brasil>. Acesso em 12 de novembro de 2016. 

474
 Dados extraídos do Relatório da CPI sobre o sistema carcerário, lançado em agosto de 2015 (vide 
p.67). Disponível em: <http://bit.ly/1lIUDot>. Acesso em 02 de outubro de 2016. Importa informar, 
no entanto, que o estado de São Paulo, que custodia um terço do total das pessoas encarceradas, 
não forneceu os dados ao Ministério da Justiça, responsável por consolidar as informações em 
âmbito federal.  

http://www.sc.gov.br/mais-sobre-seguranca-publica/18340-auditoria-tce-atualizacao-da-realidade-prisional-em-2015
http://www.sc.gov.br/mais-sobre-seguranca-publica/18340-auditoria-tce-atualizacao-da-realidade-prisional-em-2015
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83819-carmen-lucia-diz-que-preso-custa-13-vezes-mais-do-que-um-estudante-no-brasil
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83819-carmen-lucia-diz-que-preso-custa-13-vezes-mais-do-que-um-estudante-no-brasil
http://bit.ly/1lIUDot
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diretamente aferíveis com base de gastos com alimentação, água, energia elétrica, 

saúde, pessoal, etc. Mas ao lado custos ponderáveis, existem os ―custos 

imponderáveis do encarceramento‖. Estes últimos são aqueles decorrentes da 

dessocialização e da Violência decorrente do próprio processo de reclusão, 

diretamente dele e aqueles custos originados por uma via reflexa da prisão de 

determinado indivíduo. Esses custos, então, raramente são mensurados, 

especialmente porque somente são conhecidos após o fato prejudicial que lhes dá 

origem. Ainda, faz-se necessário tratar corretamente esses gastos: na medida em 

que não trazem qualquer ganho social real, são custos e não investimentos, pois se 

tomam recursos financeiros do Estado sem que se devolva à sociedade qualquer 

benefício sensível ao incremento da cidadania. 475 

Juarez Cirino dos Santos476 é bastante enfático ao tratar do tema. 

Conforme ele, as empresas privadas não são constituídas com objetivos 

humanitários, mas de lucro. Existe, portanto, uma contradição insuperável entre 

prisão e empresa. Todos os sistemas de exploração capitalista do trabalho carcerário 

produzem mudanças nos programas de educação e disciplina da prisão, afetando, 

por via reflexa, os parâmetros legais de execução penal. Assim, a prioridade do 

trabalho produtivo origina pressões sobre o judiciário para aplicação de penas 

longas, introduz critérios econômicos para decisões sobre livramento condicional, 

progressão de regimes, comutação ou redução de penas e outros direitos do preso. 

Numa palavra: a prisão, instituição de controle social não pode se transformar em 

empresa, instituição econômica da estrutura social. 

O fato é que, diante dessas cifras, a privatização dos presídios e 

penitenciárias se tornam grandes negócios477, especialmente para aqueles 

                                            
475

 GECAP – USP – Grupo de Estudos Carcerários Aplicados da Universidade de São Paulo. Custos 
da prisionalização: 7 informações básicas sobre encarceramento. Acesso em: < 
http://www.gecap.direitorp.usp.br/index.php/noticias/44-custos-da-prisionalizacao-7-informacoes-
basicas-sobre-encarceramento>. Acesso em: 29 de novembro de 2015. 

476
 SANTOS, Juarez Cirino dos. Privatizações de Presídios. Instituto de Criminologia e Política 
Criminal – ICPG. Curitiba/PR. Disponível em: <http://icpc.org.br/wp-
content/uploads/2013/01/privatizacoes_presidios.pdf>. Acesso em 12 de maio de 2013.  

477
 O último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, publicado pelo 
Ministério da Justiça em junho de 2015, informou que o Brasil conta com 607.731 presos. 
Multiplicado esse número pela média de custos por preso (R$ 1.500,00 por mês), tem-se que o 
Brasil desembolsou aproximadamente o valor mensal de R$ 911.596.500,00, ou seja, quase Um 
Bilhão de reais com custos ponderáveis do encarceramento todos os meses. 

http://www.gecap.direitorp.usp.br/index.php/noticias/44-custos-da-prisionalizacao-7-informacoes-basicas-sobre-encarceramento
http://www.gecap.direitorp.usp.br/index.php/noticias/44-custos-da-prisionalizacao-7-informacoes-basicas-sobre-encarceramento
http://icpc.org.br/wp-content/uploads/2013/01/privatizacoes_presidios.pdf
http://icpc.org.br/wp-content/uploads/2013/01/privatizacoes_presidios.pdf
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empreendedores que pretendem lugar com a industrialização do castigo. Para Slavoj 

Žižek478, a privatização dos serviços de justiça revela o ―definhamento‖ do Estado-

Nação479: o exercício daquilo que deveria ser monopólio do Estado (a coerção e a 

violência física) se transforma em objeto de um contrato entre Estado e uma 

empresa privada que exerce a coerção do indivíduo visando ganho de capital. 

                                            
478

 ŽIŽEK, Slavoj. O Sujeito Incômodo: o centro ausente da ontologia política. Tradução de Maria 
Luigi Barichello. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 236 (nota 43).  

479
 O perecimento do Estado-Nação é importante objeto de estudo na obra do filósofo e sociólogo 
alemão Jürgen Habermas. Conforme ele, a decadência do Estado-Nação é marcada pelas 
seguintes características: a) a quebra de fronteiras: no passado, o Estado Nacional guardou de 
forma quase neurótica suas fronteiras territoriais e sociais. Hoje em dia, processos supranacionais 
irrefreáveis malogram esses controles em diversos pontos; b) a não participação do Estado na 
Economia (liberalismo): O Estado nacional foi no passado o âmbito em que se articulou, e de certa 
maneira também institucionalizou, a ideia republicana da ação consciente e efetiva da sociedade 
sobre si mesma. Eram típicas para ele, tanto uma relação complementar entre Estado e economia, 
quanto uma relação complementar entre política de assuntos interiores e concorrência de poderes 
interestatais. Hoje, os agentes econômicos circulam pelo mundo em busca de melhores 
oportunidades e cobram dos governos locais condições de infraestrutura adequadas. Cabe ao 
Estado fornecer tais condições para que os agentes privados possam competir entre si em escala 
planetária. Sob o ponto de vista político, ganha eleitoralmente o governante que conseguir guardar 
a posição, isto é, atrair cada vez mais novos capitais para seu país mesmo que em condições 
assimétricas de negociação. Como efeitos sociais desse panorama, o autor registra: a) 
desnacionalização da economia: a política nacional perde progressivamente o domínio sobre as 
condições de produtos sob as quais surgem os lucros e receitas tributáveis. Os governos têm cada 
vez menos influência sobre as empresas, as quais tomam suas decisões de investimentos em um 
horizonte de orientação globalmente ampliado; b) alteração nas políticas de bem estar: ao Estado 
compete fazer um processo de ―modernização da economia‖. O problema é que esse modelo de 
modernização normalmente implica em corte de impostos e, como decorrência, alteração nas 
políticas de bem estar social para que a economia local esteja sintonizada com a ―competitividade 
internacional‖; c) crescimento das reservas de mão-de-obra: o desenvolvimento e difusão 
acelerados de tecnologias novas e fomentadoras de produção culminam por estimular o enorme 
crescimento das reservas de mão-de-obra proporcionalmente baratas. Os dramáticos problemas 
do desemprego no antes chamado Primeiro Mundo resultam não das relações clássicas do 
comércio internacional, mas sim de relações produtivas globalmente ligadas em rede. Estados 
soberanos só podem tirar proveito de seus respectivos economistas à medida que ainda existem 
as economias nacionais, feitas sob medida para políticas intervencionistas; d) surgimento das 
underclass: as underclass ou subclasses pertencem aos grupos mais pauperizados da sociedade 
e que se veem abandonados a si mesmos, embora não tenha mais condições de alterar, com as 
forças próprias forças, sua situação social. As sociedades desenvolvidas a partir dessas 
perspectivas não podem simplesmente ignorar o seu produto como se ele não estivesse lá. Diante 
disso, Habermas elenca três consequências políticas inevitáveis: a) aumento dos instrumentos de 
controle penal: uma subclasse gera tensões sociais cuja descarga se dá em revoltas 
autodestrutivas, que só podem ser controladas com recursos repressivos (como o Direito Penal e 
o sistema penitenciário, por exemplo); b) proliferação dos efeitos da miserabilização social: a 
desolação social e a miserabilização física não se deixam delimitar localmente. O veneno do gueto 
também age sobre a infraestrutura dos centros urbanos, atinge regiões inteiras e se fixa nos poros 
de toda a sociedade; c) erosão moral da sociedade e apartheid social: essa erosão moral danifica 
toda e qualquer coletividade republicana em seu âmago universalista. As decisões de maioria 
estabelecidas de maneira formalmente correta e que apenas refletem os temores pela 
manutenção do status e reflexos de autoafirmação por parte de uma classe média ameaçada pela 
descensão social corroem a legitimidade dos procedimentos e instituições (In: HABERMAS, 
Jürgen. A inclusão do outro: estudos de Teoria Política. Tradução de George Sperber, Paulo 
Astor Soethe e Milton Camargo Motta. 3. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 144-148). 
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Conforme o autor, isso deixa nu o fim do monopólio do uso legítimo da violência 

(tratado na Segunda Parte desta pesquisa sob a perspectiva de Max Weber) que 

define o Estado Moderno. 

Hoje, há notícias do Departamento de Justiça norte-americano de que os 

EUA reduzirão sistematicamente o uso de prisões privadas para presos federais até 

que se elimine por completo.480 Em termos econômicos, a medida significa em duro 

golpe nas três empresas privadas envolvidas no processo de encarceramento 

federal (Corrections Corporation of America481, GEO Group e Management and 

Training Corporation), 482 uma vez que essas empresas exploram exatamente o 

encarceramento em massa de um Estado Penal que, por muito tempo, 

caracterizava-se como emergente nos EUA.  

A refração do segmento de encarceramento privado norte-americano é 

sustentada num Relatório do Office of Inspector General (Divisão de Fiscalização do 

Departamento de Justiça) que analisou como as prisões privadas são fiscalizadas, 

se cumprem determinados padrões de segurança e como se comparam em relação 

às instalações operadas pelo governo federal. O relatório, divulgado em agosto de 

2016, concluiu que é preciso melhorar a fiscalização e revelou que as prisões 

privadas registram mais casos de agressões, contrabando e motins, além de 

oferecerem menos serviços de reabilitação, como programas educacionais e de 

                                            
480

 Cabe informar que a medida não se refere à grande maioria dos mais de dois milhões de presos 
nos Estados Unidos, que estão cumprindo suas condenações em prisões públicas ou privadas sob 
a administração dos estados e não nas prisões operadas pelo governo federal. 

481
 O DCD (Departamento Penitenciário da Califórnia) é um verdadeiro império dentro do Estado, e 
seus empregados forma um dos lobbies mais influentes da Califórnia. Dispondo de um orçamento 
que ultrapassa os US$ 4 Bilhões (ou seja, mais de 8% dos gastos públicos, antes mesmo das 
dotações destinadas ao ensino universitário), esse órgão emprega 45.000 pessoas e administra 
um parque de 33 prisões, seis centros especializados para mães detentas e 38 boot camps para 
jovens delinquentes. Em 31 de dezembro de 1998, esses estabelecimentos abrigavam 159.706 
prisioneiros, dos quais 31,5% negos, 34% latinos e 29,6% brancos (essas três representavam, 
respectivamente, 7%, 26% e 59% da população da Califórnia). Ver: WACQUANT, Loïc. Punir os 
Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 3. ed. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio 
de Janeiro: Revan, 2007, p. 268. 

482
 Em 2013, cerca de 30 mil presos federais estavam em prisões privadas, de um total de 220 mil. 
Em 2015, o número havia baixado para 22.600 detidos, de um total de 190 mil. O objetivo 
estabelecido é deixá-los em 14.200 até o dia 1º de maio de 2017. Ver: Governo dos EUA deixará 
de usar prisões privadas: relatório aponta que elas não são seguras e oferecem menor reinserção. 
Medida não irá afetar as prisões sob administração dos estados. G1. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/governo-dos-eua-deixara-de-usar-prisoes-
privadas.html>. Acesso em 18 de agosto de 2016. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/governo-dos-eua-deixara-de-usar-prisoes-privadas.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/08/governo-dos-eua-deixara-de-usar-prisoes-privadas.html
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treinamento profissional. 483 

No Brasil, Salo de Carvalho e Mariana de Assis Brasil e Weigert publicam 

recente trabalho484 que trata do encarceramento massivo de desviantes, bem como 

também, a gestão dos doentes vulneráveis nos manicômios como sintomas que 

caracterizam o modelo de sociedade regido pela cultura punitivista. Longe de tratar o 

cárcere e a manicomização como consequência trágica de opções político-criminais 

ingênuas ou equivocadas que apostam na clausura como mecanismo eficaz de 

prevenção do delito, conforme os autores, as práticas de encarceramento foram 

convertidas em ―credo punitivista‖ no capitalismo financeiro-predatório, o que é 

tratado a partir de duas problematizações: a insustentabilidade dos discursos de 

justificação e a falácia das alternativas. Assim, é no cotidiano dessas instituições que 

o se reafirma a barbárie pelo sofrimento velado em forma de sanção jurídico-penal, e 

tudo com extrema competência.  

No modelo de gestão privado brasileiro, as unidades são construídas com 

dinheiro público e dirigidas por agentes públicos, mas os demais serviços, de 

vigilância a escolta interna, são feitos por agentes terceirizados.  Apesar de serem 

vendidos como a eventual solução para o exponencial crescimento do confinamento 

penal, os mesmos problemas dos calabouços brasileiros exclusivamente públicos 

são evidentes. 485 

                                            
483

 CORREA, Alessandra. Por que os EUA decidiram deixar de usar prisões privadas. BBC Brasil. 
Disponível em: < http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37195944>. Acesso em 28 de 
agosto de 2016. 

484
 Ver: CARVALHO, Salo de; WEIGERT, Mariana de Assis Brasil e. Sofrimento e clausura no Brasil 
contemporâneo: estudos críticos sobre fundamentos e alternativas as penas e medidas de 
segurança. Florianópolis: Empório do Direito, 2016.  

485
 No dia 01 de janeiro de 2017, durante uma rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim 
(Compaj), em Manaus, capital do Estado do Amazonas, 56 presos foram mortos por outros presos, 
ao que tudo indica, num conflito entre facções criminosas. O local, que tem a capacidade para 450 
detentos e abrigava o número de 1.147 internos, é administrada pela empresa privada 
―Umanizzare‖ (―humanizar‖, em italiano), a qual é, também, responsável pela concessão de outros 
cinco presídios no Amazonas. Conforme relatório do Ministério Público de Contas do Estado do 
Amazonas (MPC-AM), apesar de os custos serem muito mais altos do que a administração 
prisional pública, as unidades prisionais administradas pela empresa Umanizzare (que na língua 
italiana significa ―humanizar‖) no Amazonas apresentam alto índice de ―descontrole de segurança‖ 
e ―ineficiência de gestão‖. Além do Compaj, a Umanizzare é responsável por administrar o Centro 
de Detenção Provisória Feminino (CDPF), o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), o 
Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), a Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI) e a Unidade 
Prisional do Puraquequara (UPP). Os números apontam que o valor médio mensal gasto com 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-37195944
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Mas, não é só. A racionalidade punitivista ultrapassa os muros das 

instituições totais e o campo jurídico-penal e criminológico e se instala nos 

ambientes que vão muito além das Instituições Totais, transformando-se em 

commodities (econômicas e políticas) reguladoras das ações políticas. 

4.3  OS REFLEXOS DOS MECANISMOS DE VIOLÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO DE ENCARCERAMENTO 

A terceira linha de abordagem que tem se desenvolvido nos últimos 

quarenta anos é proveniente de investigações macrossociológicas que questionam 

as condições materiais do cumprimento da pena, bem como o reflexo da Violência 

no processo de encarceramento quanto: a) aos fins declinados pelo discurso oficial; 

b) ao Ambiente Interno (no cárcere: consubstanciada na interação entre presos e 

presos e Agentes Prisionais) 486; c) ao Ambiente Externo (fora das prisões: 

relacionada ao produto da prisão e o seu reflexo no mundo além das grades). 

                                                                                                                                        
cada um dos 6.099 presos nas seis unidades concedidas à empresa foi de R$ 5.867 para o ano de 
2016. Se considerar o valor informado pelo governo do Estado do Amazonas, o custo cairia para 
R$ 4.129 por mês. Em termos de comparação, por exemplo, na Grande São Paulo, a proporção 
de orçamento e população carcerária foi de R$ 2,1 mil por preso. De acordo com a Secretaria de 
Administração Penitenciária de São Paulo (SAP), porém, a média no Estado é de R$ 1.450. Diante 
desse brutal descompasso (alto custo e ineficiência da gestão), a Procuradoria de Justiça do 
Estado do Amazonas pediu que os contratos do Estado com a Empresa fossem encerrados o que 
expõe a falácia de que a privatização de presídios traz eficiência para o sistema prisional (Ver: 
RESK, Felipe; TOLEDO, Luiz Fernando. Preso no Amazonas custa 4 vezes mais que o de SP; 
gestão privada é alvo de MP e Governo. Estadão Brasil. Disponível em: 
<http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,preso-no-am-custa-o-triplo-de-sp-gestao-privada-e-
alvo-de-mp-e-governo,10000098206>. Acesso em 04 de janeiro de 2017. 

486
 As instabilidades internas que abalaram o Sistema Penitenciário dos EUA já ao longo dos anos de 
1950 serviram de terreno bastante fértil para que se desenvolvessem pesquisas diversas no 
campo da sociologia direcionado para a compreensão das formas de organização dos presos e de 
suas relações com os agentes encarregados na Execução da Pena (Agentes Prisionais). Um dos 
estudos desse modelo interacional foi The Society of Captives: A Study of a Maximum Security 
Prison (A Sociedade de Prisioneiros: um estudo de uma prisão de segurança máxima) realizado 
por Gresham Sykes, e publica pela primeira vez em 1958 nos EUA. O autor considera a prisão 
como um Sistema Social que se origina a partir das diversas possibilidades de interação no 
ambiente. A obra é motivada, sobretudo, pela experiência mundial do nazismo e fascismo, pelo 
que, o autor trata daquilo que ele identifica como algo de mais próximo que há de um Sistema 
Totalitário na Sociedade Norte-americana: a prisão de segurança máxima. A relação soa bastante 
coerente: assim como os Regimes Totalitários, o objetivo desses ambientes Intramuros é o 
exercício do controle total de todas as facetas da vida daqueles que lá se encontram. Na medida 
em que o modelo não se faz capaz de exercer esse controle tal como oficialmente pretende, 
explicam-se as negociações e a divisão de poder entre os agentes do Estado (a quem deveria, de 
maneira exclusiva, manipularem o poder) e os presos, a quem deveria ser objeto de controle. 
Neste passo, a ordem do Sistema Intramuros é sempre instável e precária, sujeita as mais 
diversas quebras de acordos e negociações. 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,preso-no-am-custa-o-triplo-de-sp-gestao-privada-e-alvo-de-mp-e-governo,10000098206
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,preso-no-am-custa-o-triplo-de-sp-gestao-privada-e-alvo-de-mp-e-governo,10000098206
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4.3.1 O regime teórico dos fins declarados da pena e o tratamento marginal 

quanto aos seus fins ocultos  

No que se refere ao primeiro ponto (―a‖), é seguro afirmar que se o Estado 

se utiliza de intervenções penais tão invasivas quanto é o encarceramento como 

resposta a determinados comportamentos humanos487, necessitam essas medidas 

ser justificadas. E esse fundamento para a pena de prisão constitui um nível 

argumentativo prévio de seu referente para uma legitimação dos diversos efeitos 

sociais que ela mesma acaba por produzir. 

Várias são as teorias que procuram justificar oficialmente a cominação e 

aplicação da pena e cada teoria da pena tem suas próprias raízes filosóficas e 

políticas. 488 Neste passo, o Estado pode se utilizar da prisão ancorada em distintos 

discursos justificantes: como exigência de Justiça ou como uma espécie de ―castigo‖ 

divino (para os Estados de base Teocrática), como fim em si mesma para submeter o 

súdito ao Poder do Estado (nos Estados Absolutos), justificativa de necessidade de 

estabilização social (nos Estados Liberais), dentre outras situações.489 Cada 

justificativa é, portanto, produto de determinado contexto histórico, de maneira que a 

pena dever ser analisada levando-se em consideração o modelo socioeconômico490 

                                            
487

 O critério central para que se traga uma resposta transita exatamente no que entende por 
―merecimento da pena‖: o legislador só pode ameaçar com uma pena uma conduta humana, só 
esta é merecedora de pena. Do ponto de vista politico criminal isso parece facilmente estruturado 
ao conceito de ―conduta criminal‖ (Conforme: HASSEMER, Winfried; MUÑOZ CONDE, Francisco. 
Introducción a la Criminología y al Derecho Penal. Valencia: Tirant lo Blanch. 1989, p. 65).  

488
 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6. ed. 2006, p. 106. 

489
 Cabe aqui registrar as orientações Mir Puig, quando esclarece que ―não se trata, pois, de 
perguntar somente acerca da ―função da pena‖ abstratamente, sem averiguar-se que função 
corresponde essa pena e o próprio direito penal em um determinado modelo de estado‖ (In: MIR 
PUIG, Santiago. Función de la pena y teoría del delito en el Estado Social y Democrático de 
Derecho. 2 ed. Barcelona: Bosch, 1982, p. 15). 

490
 Realmente, as ―formas específicas de punição correspondem a um dado estágio de 
desenvolvimento econômico‖. Georg Rusche e Otto Kirchheimer, ―A transformação em sistemas 
penais não pode ser explicada somente pela mudança das demandas do crime contra o crime, 
embora esta luta faça parte do jogo. Todo sistema de produção tende a descobrir punições que 
correspondam às suas relações de produção. É, pois, necessário pesquisar a origem e a força dos 
sistemas penais, o uso e a rejeição de certas punições, e a intensidade das práticas penais, uma 
vez que elas são determinadas por forças sociais, sobretudo pelas forças econômicas e 
conseqüentemente fiscais.‖ (RUSCHE, Georg e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura 
social. 2. ed. Tradução de  Gizlene Neder. Rio de Janeiro: Revan, 2005, p. 18). 
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e a forma de Estado em que se desenvolve o sistema sancionador. 491 

Tradicionalmente, essas justificativas transitam na clássica dicotomia492 

entre as teorias absolutas (ou retributivas)493 e teorias relativas (ou preventivas)494.  

                                            
491

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 80. 

492
 Há, ainda, teorias chamadas de mistas ou unificadoras da pena. Seus teóricos defendem que a 
retribuição e a prevenção, geral e especial, constituem distintos aspectos de um mesmo 
fenômeno: a pena. Segundo Zaffaroni e Pierangeli, essas teorias sempre partem das teorias 
absolutas, e tratam de cobrir suas falhas recorrendo a teorias relativas.  Seus defensores, por um 
lado, defendem a impraticabilidade da retribuição em todas as suas consequências, e por outro, 
não se prestam a aderir a prevenção especial. Uma de suas manifestações é o lema seguindo 
pelos tribunais da Alemanha: ―prevenção geral mediante retribuição justa‖ (Conforme: 
ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6. ed. 2006, p. 107). 

493
 Essas teorias trabalham o Direito Penal como um sistema sancionador estruturado gradualmente, 
ou seja, quanto maior a culpabilidade aferida pelo autor do delito, mais severa seria manifestada 
na retribuição (ROXIN, Claus. La Evolución de la politica criminal, el Derecho Penal y el 
Proceso Penal. Valencia: Tirant lo Blach, 2000, p. 19). Desconsideram totalmente a ideia de 
utilidade. A pena é, portanto, a justa e necessária consequência do crime cometido, assim 
compreendida como uma necessidade ética, na forma de um "imperativo categórico" tal como 
entendia Kant, ou na negação do crime pela reafirmação do direito, como registrava Hegel 
(MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. Buenos Aires: Editorial Bdef, 2001, 
p. 71). 

494
 Para a grande maioria dos autores contemporâneos, a pena deve, necessariamente, conter uma 
função preventiva, pois, conforme adverte Tomás Salvador Vives Antón, ―qualquer punição que 
não sirva a todos para qualquer da prevenção geral e especial e, portanto, não cumpra qualquer 
função de proteção, é juridicamente inaceitável, por mais grave que seja o delito pelo qual é 
aplicada; portanto, desprovida de qualquer fim, a punição não seria uma punição legal, mas uma 
espécie de exorcismo" (Conferir: VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del Sistema 
Penal. 2.ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011, p. 253). Para eles, a pena não visa retribuir o fato 
delituoso cometido, e sim, prevenir a sua prática. Se o castigo ao autor do delito se impõe, 
segundo a lógica das teorias absolutas, somente porque delinquiu, nas teorias relativas a pena se 
impõe para que não volte a delinquir (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: 
parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 89). Elas desenvolvem-se, portanto, em oposição 
às teorias absolutas, concebendo a pena como um meio para obtenção de ulteriores objetivos 
(ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6. ed. 2006, p. 106). As teorias relativas são 
divididas em Teorias da Prevenção Geral e Teorias da Prevenção Especial. As primeiras se 
utilizam da pena para que se intimidem os demais cidadãos (eventuais delinquentes) para abster-
se da prática do delito (coerção psicológica). Seu principal representante é Ludwig Andreas 
Feuerbach. Atualmente, essa concepção é defendida por Eberhard Schmidhäuser, muito embora 
com certos ajustes. Conforme Eugênio Raúl Zaffaroni, o grande problema da implementação 
dessa Teoria é o seu reflexo direto no aumento excessivo das penas, que adicionam ao Direito 
Penal uma irracionalidade que fatalmente acaba por levar também a exceder o marco conceitual 
desse Direito para que seja reduzido a um mero exercício de força (Conforme: ZAFFARONI, 
Eugênio Raúl. Tratado de Derecho Penal: Parte General. Tomo I. Buenos Aires: Sociedad 
Anónima Editora, 1980, p. 70). As Teorias da Prevenção Especial visam atingir o próprio apenado 
por meio daquilo que se convencionou chamar de ressocialização. O representante da Escola 
Sociológica Alemã Von Liszt Franz Eduard Ritter von Liszt é o seu principal defensor, 
considerando objetivo central da pena a punição numa instituição que deve ter como alvo a 
correção do recluso (Ver: MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. Buenos 
Aires: Editorial Bdef, 2001, p. 71-72).  
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As teorias relativas (também chamadas de utilitárias) têm o Estado o seu 

fundamento. As teorias absolutas (não-utilitárias), por outro lado, baseiam-se nos 

ensinamentos bíblicos, dos profetas e de outras autoridades aliadas ao âmbito 

divino. Sua concepção é a de que a verdade existe em algum lugar, dotada de 

absoluta autoridade, e a tarefa do legislador é apenas traduzir essa verdade para a 

linguagem jurídica que viabilize (no contexto legal) o castigo. Assim, um 

representante dessa teoria é apenas um porta-voz de Deus, exatamente como o das 

teorias relativas é porta-voz do Estado. 495 

No Brasil, vigora a Lei de Execução Penal496 que, diante de seu artigo 1º, 

supõe-se haver adotado como teoria justificadora da pena a prevenção especial 

positiva497: ―A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença 

ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado‖ 498. Do dispositivo, denota-se o intuito voltado a 

ressocialização, muito embora a legislação não se utilize desse vocábulo. 

Transformando o ―delinquente‖ num projeto considerado socialmente ideal (ou o 

mais próximo disso possível), entancar-se-iam, por via reflexa, comportamentos 

relacionados a violências futuras. 499 

Diante desse panorama legal, é bastante simples sustentar o discurso de 

que o delinquente deve ser tratado, mas não é tão fácil dizer qual é o resultado 

desse processo. Não restam claras as metas que se devem propor e alcançar com 

                                            
495

 CHRISTIE, Nils. A cultura do controle do crime: a caminho dos GULAGs em estilo ocidental. 
Tradução de Luís Leiria. São Paulo: Editora Forense, 1998, p. 199. 

496
 Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. 

497
 A natureza claramente mística dessa teoria faz com que não seja uma simples teoria da prevenção 
especial, orientada a evitar o cometimento de delitos, e sim uma teoria em que a prevenção 
especial é um resultado vinculado a seu objetivo principal, que é o melhoramento do homem, 
entendido idealisticamente (ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de 
direito penal brasileiro: parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6. ed. 2006, p. 148-149). 

498
 Salo de Carvalho explica que a CRFB/88 adere a uma perspectiva agnóstica da pena. Isso porque 
a ―cadeia principiológica definida pela Constituição, ao optar pela exclusiva fixação de limites à 
forma (meios), supera as finalidades históricas das penas, concebendo política criminal ciente dos 
danos causados. Outrossim, reconhece a tendência natural do poder punitivo em extravasar os 
limites da legalidade, preocupando-se, essencialmente, em reduzir ao máximo as hipóteses de 
transbordamento punitivo.‖ (CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 136). 

499
 Na verdade, a Lei de Execução Penal Brasileira imprime um modelo penal integrado pretendendo 
tanto a prevenção do crime quanto a recuperação do criminoso. 
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esse ―tratamento‖ 500, especialmente, quando se está diante de algo que foi 

realmente projetado para que o fim estampado no discurso oficial não seja atingido. 

A Violência Ilegítima (Violência fora do Direito) derivada da prática ilegal 

daquele que se diz pretender corrigir é confrontada com a Violência Legítima dos 

mecanismos de controle do Estado que, ao tempo em que praticam a Violência, têm 

o Direito de fazê-lo. A codificação desse ritual (LEP, art. 1º) é o que o que legitima o 

Estado à Violência Sistêmica, a partir da qual está autorizada pelo Direito a depositar 

seres humanos em lugares impossíveis a atingir o fim mencionado na norma e, 

portanto, disfuncionais a redução da Violência que se divulgava enfrentar. 501 

É possível que os teóricos dos fins da pena procurem justificá-la com os 

mais diversos argumentos a fim de encobrir a verdadeira feição da coisa. No fundo, 

porém, o que resta é o fato incontestável de que a prisão hoje é um sacrifício – 

sacrificar, em todo ou em parte, o indivíduo ao bem da comunhão social – sacrifício 

que pode sustentar um padrão de menor ou maior de crueldade, conforme o grau de 

civilidade deste ou daquele povo, nesta ou naquela época. E assim, esta ideia de 

vingança sacrificial nunca foi arredada das denominadas Teorias do Direito de Punir 

502, o que sugere que o mecanismo identificado por René Girard503 realça a cada 

processo de ―resolução de conflitos‖ pela via punitiva, desde os tempos arcaicos aos 

tempos pós-modernos. O Sentido é exatamente o mesmo: promover o retorno da 
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 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal y Control Social. Jerez/ES: Fundación Universitaria 
de Jeres, 1985, p. 109. 

501
 Ainda assim, a retórica do discurso oficial, sob um véu que cobre as funções latentes numa zona 
cinzenta pouco observada, fala de reabilitação social. Descortinando esse discurso justificador, 
Francisco Muñoz Conde coloca os seguintes interrogantes: que sentido tem ressocializar um 
delinquente contra a propriedade, ensinando-o a respeitar a propriedade privada, numa sociedade 
baseada na desigualdade econômica e numa injusta distribuição de recursos entre os seus 
membros? Como e por que razão ressocializar alguém que, por razões conjunturais de 
desocupação laboral, grave crise econômica, etc., comete um delito contra o patrimônio, quando 
essas razões que o levaram a delinquir continuam existindo? Como ensinar alguém a respeitar a 
vida sem criticar ao mesmo tempo a sociedade que continuamente está desencadeando e 
exercendo uma violência brutal (guerras, violações dos Direitos Humanos) contra outros grupos 
frágeis e marginalizados, entre os quais provavelmente o levaram a delinquir? Como ressocializar 
um psicopata sexual, autor de um estupro, sem questionar ao mesmo tempo uma educação 
hipócrita absolutamente repressiva do instinto sexual numa sociedade que faz dessa repressão 
um motivo de negócios e que só enxerga na castração ―voluntária‖, a forma de neutralizar esse 
tipo de delinquente? In: MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal y Control Social. Jerez/ES: 
Fundacion Universitaria de Jeres, 1985, p. 109-110. 

502
 BARRETO, Tobias. Estudos de Filosofia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editorial Grijalbo, 1977, p. 359.  

503
 GIRARD, René. O Bode Expiatório e Deus. Colecção Textos Clássicos de Filosofia. Tradução de 
Márcio Meruje. Covilhã, 2009.  
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ordem social ameaçada pelas rivalidades reveladas pelo conflito através do 

sacrifício. 504 

E essas reflexões, talvez, soem como um golpe de misericórdia nas 

teorias justificadoras, porque enaltecem sua dificuldade para conferir racionalidade à 

pena. Como a vingança não é racional, não pode ser ela incorporada a um discurso 

racional; só consegue racionalizá-la, ou seja, dar-lhe aparência de racionalidade, 

perante o fato consumado de seu exercício. 505 

Conforme já se anotou, o sacrifício, que constitui o primeiro momento 

histórico da pena, além da expiação que lhe dá um caráter religioso, já se acha o 

sentimento da vingança, que os deuses de então têm de comum com os homens e 

os homens com os deuses. À medida, porém que vai decrescendo o lado religioso 

da expiação, aumenta o lado social e político da vingança, que permanece ainda 

hoje como predicado indispensável para uma definição da pena.506 Por isso, pode-se 

dizer que o conceito de pena ―não é um conceito jurídico, mas um conceito político. 

Este ponto é capital. O defeito das teorias correntes em tal matéria consiste justamente 

no erro de considerar a pena como uma conseqüência de direito, logicamente 

fundada‖
507

.  

Hoje, nos países centrais, a prisão é reinventada no sentido de adquirir 

funções instrumentais na nova lógica do capitalismo pós-moderno (tal como se 

alinham os estudos de David Garland, Loïc Wacquant e Zigmunt Bauman). O reflexo 

disso é o revigoramento potencializado em grau superlativo nos países periféricos 

tais como o Brasil, o que demonstra que, assim como aqui, lá também os modelos 

correcionalistas foram implementados apenas no âmbito literário, ou seja, 

formalmente.  

                                            
504

 Citando Hermann Post, Tobias Barreto registrou que ―(...) primitivamente pena e sacrifício humano 
foram uma e a mesma coisa, e que destarte a origem do direito de punir deve ser procurada nesse 
mesmo sacrifício‖. Por isso, Barreto conclui que é indubitável a ideia que repousou no fundo da 
pena em sua forma primitiva, quando é certo que ainda hoje essa mesma ideia acompanha, 
consciente ou inconscientemente, a execução de qualquer pena (Ver: BARRETO, Tobias. Estudos 
de Filosofia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editorial Grijalbo, 1977, p. 359). 

505
 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio Samarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2013, p. 192. 

506
 BARRETO, Tobias. Estudos de Filosofia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editorial Grijalbo, 1977, p. 359. 

507
 BARRETO, Tobias. Estudos de Filosofia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editorial Grijalbo, 1977, p. 366. 
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Portanto, apesar do discurso ser construído num determinado sentido, 

bem como sua absorção desta noção justificante pelo público em geral (Poder 

Simbólico) e pelos agentes do controle ser relativamente alta, em termos punitivos, 

retribucionismo alinhado a vingança ainda é a peça central de todo esse complexo 

―quebra-cabeça‖. E isso pode ser atestado por ter a retribuição reingressada na 

atualidade com força máxima em face da nova legitimação (científica e política) 

advinda das agências centrais de controle, o que, inclusive, reflete substantivamente 

nos índices de encarceramento, 508 como ocorre no Brasil509, por exemplo. 

Faz-se crucial anotar que, por mais regular que pareçam as justificativas 

da punição a partir da composição anotada no âmbito legislativo, ainda é de se 

deparar com os sinais da rudeza primitiva do cárcere: a punição é necessária para 

―salvar‖ a sociedade da Violência. Tais referências são anotadas como se os 

ambientes onde o projeto punitivo deságua fossem, realmente, tradicionais espaços 

capazes510 de atingir o projeto proposto no plano justificador, o que, sem muito 

avanço argumentativo, pode ser, desde logo, infirmado. 

E isso induz a uma observação que não pode escapar ao estudo: não se 

                                            
508

 CARVALHO, Salo de. Substitutivos penais na era do grande encarceramento. In: GAUER, Ruth 
Maria Chittó (Org.) Criminologia e Sistemas Jurídico-Penais Contemporâneos II. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2010, p. 150. 

509
 Entre 1990 e 2014 (em 24 anos, portanto), o Brasil saltou de uma população carcerária de pouco 
mais de 90 mil para mais de 607 mil pessoas encarceradas. Um aumento de 575%. Mas pra 
entender isso, é necessário enxergar o que aconteceu nas décadas de 1990 e 2000 com relação 
ao Direito Penal e ao Processo Penal: incremento de tipos penais e aumento de penas no direito 
material e redução de garantias com nítida violação a direitos fundamentais na área do processo 
penal. Com políticas de visibilidade da Violência Subjetiva, passou-se a lançar mão do Direito 
Penal como instrumento chave de solução.  O resultado foi um boom penitenciário. Tem-se hoje a 
4ª maior população carcerária do mundo. Segundo o Relatório do INFOPEN, divulgado no ano de 
2014, mantendo-se esse ritmo de encarceramento, em 2022, a população prisional do Brasil 
ultrapassará a marca de um milhão de indivíduos. Em 2075, uma em cada dez pessoas estarão 
em situação de privação de liberdade. Bastante curioso, também, são os números apresentados 
para a variação da taxa de aprisionamento entre os anos de 2008 e 2014 entre os países que mais 
encarceram no mundo. Isso porque o Brasil apresenta tendência contrária aos demais países. 
Desde 2008, os Estados Unidos, a China e, principalmente, a Rússia, estão reduzindo seu ritmo 
de encarceramento, ao passo que o Brasil vem acelerando esse ritmo. Entre 2008 e 2013, os 
Estados Unidos reduziram a taxa de pessoas presas de 755 para 698 presos para cada cem mil 
habitantes, uma redução de 8%. A China, por sua vez, reduziu, no mesmo período, de 131 para 
119 a taxa (- 9%). O caso russo é o que mais se destaca: o país reduziu em, aproximadamente, 
um quarto (- 24%) a taxa de pessoas presas para cada cem mil habitantes. O Brasil aumentou em 
33% a taxa de aprisionamento neste período. Conforme o Mapa de Inspeção penal do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), em 2016, o número de presos no Brasil já chega a 823 mil, se 
computados os presos em situação de Prisão Domiciliar.  

510
 A ―capacidade‖ que aqui se faz referência é aquela que transita na esfera de possibilidades.  
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discutem as relações entre Violência Subjetiva (tendo em vista a punição em razão 

do delito praticado num determinado lugar e num assentado tempo) e Violência 

Sistêmica, prevalecendo-se, quase que sempre, no âmbito punitivo, um paradigma 

etiológico, onde o crime é ontológico, ou seja, existe por si só e é praticado por 

pessoas com tendências naturais a delinquir, uma vez que este é oriundo de fatores 

de ordem causal, tais como fatores hereditários, psicológicos, ambientais e sociais 

(construção teórica fundada no chamado Paradigma da Defesa Social 511).  

Apesar de, já na década de 1960, ter-se iniciado um ―ataque‖ 

deslegitimador a este modelo de compreensão do desvio (especialmente com o 

surgimento do chamado ―Paradigma da Reação Social‖ 512), na prática, pouca coisa 

mudou de lá para cá. É que no plano justificador da punição, o ponto crucial está no 

fato de que a aparência prevalece sobre a essência oculta da própria coisa. Na 

verdade, a essência ―deve parecer‖ naquilo que, efetivamente, não é, razão pela 

qual as teorias justificadoras da pena sobrevivem ao longo dos anos paradoxalmente 

aquilo que propõe.  

Então, o problema não se encontra, talvez, na punição em si, mas nas 
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 NEPOMOCENO PINTO, Alessandro. O Sistema Penal: suas verdades e mentiras. In ANDRADE, 
Vera Regina Pereira de (Org). Verso e Reverso do Controle Penal – (Dês) Aprisionando a 
Sociedade da Cultura Punitiva. Homenagem a Alessandro Baratta. Florianópolis: Fundação 
Boiteux. Vol. 1, 2002, p. 192. Ainda, conforme o autor, ―o aludido paradigma tem duas matrizes 
fundamentais: a primeira é a Antropologia Criminal de Cesare Lombroso; a segunda é a Sociologia 
Criminal de Enrico Ferri.‖ De acordo com Alessandro Baratta, os princípios que dão sustentação à 
ideologia da defesa social são: o princípio do ―bem e do mal‖, o princípio da culpabilidade, o 
princípio da legitimidade (do contrato social), o princípio da prevenção, o princípio da igualdade e o 
princípio do interesse social. É bom esclarecer que os teóricos da Criminologia Crítica e da 
Sociologia do Direito Penal têm desconstruído cada uma dessas pilastras, mostrando que o que 
há, na realidade, é uma ilusão de combate à criminalidade, notadamente, através da violência 
seletiva das instituições oficiais (In: BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do 
direito penal: introdução à sociologia do direito penal. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. 3 
ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 42-43).  

512
 Conforme esse novo modelo, a criminalidade é um status atribuído a determinados indivíduos 
mediante um duplo processo de seleção: a ―definição‖ legal de crime, que atribui à conduta o 
caráter criminal, e a ―seleção‖, que etiqueta e estigmatiza um autor como criminoso. No primeiro 
momento, quanto à ―definição‖ da conduta a ser considerada criminosa, acontece o que se 
denomina de ―criminalização primária‖ (quando o Parlamento aprova a lei que incrimina a 
conduta). Após isso, ocorre a chamada ―criminalização secundária‖, que é produzida pelas 
agências de repressão que compõe o Sistema Penal (Ver: NEPOMOCENO PINTO, Alessandro. O 
Sistema Penal: suas verdades e mentiras. In ANDRADE, Vera Regina Pereira de (Org). Verso e 
Reverso do Controle Penal – (Dês) Aprisionando a Sociedade da Cultura Punitiva. 
Homenagem a Alessandro Baratta. Florianópolis: Fundação Boiteux. Vol. 1, 2002, p. 192; Ver 
também: ANDRADE, Vera Regina Pereira. Sistema Penal Máximo x Cidadania Mínima: códigos 
de violência na era da globalização. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, p. 52.).  
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razões pelas quais se leva a isso (pois em muitas das vezes ela não se justifica nem 

teórica, nem materialmente). É que todas as idealizações partem da premissa da 

necessidade da punição, pois pressupõe a existência da sanção penal obrigatória, o 

que acaba por isolar ―não somente a possibilidade de reflexão sobre alternativas 

externas ao sistema punitivo, como retira do universo de análise as teorias críticas 

(sociológicas, antropológicas, filosóficas, políticas) da pena‖ 513. 

Partindo da premissa de sua necessidade, outra questão brota dessa 

interpretação: como justificar a Violência empreendida na instrumentalização da 

punição – do cárcere, por exemplo - (ainda que Legítima) se essa Violência contribui 

para criação ou intensificação daquilo sobre o que ela exerce? 

A Violência Sistêmica preexiste a seu próprio exercício e, por isso, o 

encarceramento só tem hoje Sentido se refletidas as extremas dificuldades de se 

alinhar uma resposta adequada à finalidade construída e sustentada no âmbito legal. 

Dessa forma, é possível afirmar que a prisão não pode cumprir uma função 

instrumental relevante ou útil conforme o projeto normativo (notadamente, reintegrar 

o Sujeito Violento para reduzir a Violência), mas apenas simbólico. 

Isso não quer dizer, porém, que no lugar das funções instrumentais 

declaradas, a prisão não reproduza reflexos e não cumpra funções latentes, pelo 

contrário. Produz reflexos que incidem negativamente na coexistência social e 

contribuem para reproduzir a Violência Sistêmica, dentro e fora do cárcere. E é por 

esta razão que Alessandro Baratta514 já afirmava a quase 30 anos que a pena de 

prisão se apresenta como manifestação de Violência Institucional, que cumpre a 

função de um instrumento de reprodução da Violência Estrutural dentro das relações 

de poder. 

Daí a importância de se negar as teorias da pena: eliminar do discurso 

penal seu viés declarado (e não cumprido) para retomar a sua natureza política que 

ostenta de maneira dissimulada. A pena de prisão, distante das suas 

                                            
513

 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2008, p. 125. 

514
 BARATTA, Alessandro. Criminología y Sistema Penal: compilación in memoriam. Buenos Aires: 
Euros Editores S.R.L., 2004, p. 344. 
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fundamentações jurídicas e desapegadas aos seus nobres objetivos retornaria ao 

campo da política, representando manifestações concretas desse poder que a 

mantém. 515 

 Disso, duas justificativas manifestas parecem se adequar perfeitamente 

ao modelo economicamente excludente que se assentou na pós-modernidade: a 

vingança através da retribuição e o isolamento a partir da pretendida neutralização 

social (prisão-depósito) o que se faz, inclusive, alinhar a prisão àquilo que Lola 

Aniyar de Castro516 chamou de ―polvo multiforte e extremamente flexível‖, na medida 

em que se adapta a inúmeros condicionantes e com a adequada capacidade de 

astúcia para se disfarçar como outra coisa, ou seja, naquilo que não é.  

 Ao menos isso é o que se absorve da análise da prisão em suas 

manifestações empíricas, sua organização e suas funções reais. 

4.3.2 As formas jurídicas de disseminação da Violência pela via do 

encarceramento no Brasil 

Conforme se verificou, a forma como é percebida a Violência no Sistema 

de Justiça Criminal é extremamente parcial, ou seja, ela é "construída", como 

problemas comportamentais de indivíduos que insistem, por razões quaisquer, a não 

seguir os regramentos legais.517 Assim, a Violência Subjetiva, tal como ela é sentida, 

está presente nas percepções que sobre ela circulam, nas representações que a 

esquematizam. Por consequência, reduzir o encarceramento (desencarcerar) seria 

autorizar ou estimular que esse grupo especial de pessoas impusesse a sua vontade 

com a prática das mais violentas condutas, o que significaria intensificação dessa 

                                            
515

 CARVALHO, Salo. Antimanual de Criminologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 39. 
516

 CASTRO, Lola Aniyar. Crimilonogia da Libertação. Tradução de Sylvia Moretzsohn. Rio de 
Janeiro: Revan, 2005, p. 113-114. 

517
 Leve-se em conta, ainda, o Catálogo de regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de 
presos, intitulado ―Regras de Mandela‖. Ver: Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Regras de 
Mandela: Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos /Conselho Nacional 
de Justiça, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema 
de Execução de Medidas Socioeducativas, Conselho Nacional de Justiça. 1. Ed. Brasília: 
Conselho Nacional de Justiça, 2016.  
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Violência Subjetiva. Dentro desta perspectiva, a vingança a partir da retribuição seria 

necessária. Mas, como essa vingança seria hoje travada? 

Para avaliar as questões relacionadas a este ponto, passa-se ao 

segundo campo de análise (―b‖), que se refere ao Ambiente Prisional Interno. Do art. 

10 da Lei de Execução Penal, confere-se que ―A assistência ao preso e ao internado 

é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência 

em sociedade‖. 

Com relação ao aspecto espacial518, no primeiro semestre de 2014, o 

número de pessoas privadas de liberdade no Brasil ultrapassou a marca dos 

seiscentos mil519. Nesta época, existiam cerca de 300 presos para cada cem mil 

habitantes no país. O número de presos já era consideravelmente superior às quase 

377 mil vagas do sistema penitenciário, totalizando um déficit de 231.062 vagas e 

uma taxa de ocupação média dos estabelecimentos de 161%. 520  

                                            
518

 INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Senasp, 
dez/2013; IBGE, 2014, p. 11.  

519
 Em números absolutos, o Brasil tem a quarta maior população prisional, ficando atrás apenas dos 
Estados Unidos, da China e da Rússia. Cotejada a taxa de aprisionamento desses países, 
constata-se que, em termos relativos, a população prisional brasileira também é a quarta maior: 
somente os Estados Unidos, a Rússia e a Tailândia têm um contingente prisional mais elevado. 

520
 Para melhor compreensão, ideal se faz comparar a taxa de ocupação (indica a razão entre o 
número de pessoas presas e a quantidade de vagas existentes, servindo como um indicador do 
déficit de vagas no sistema prisional) de outros países: a taxa de ocupação dos estabelecimentos 
prisionais brasileiros (161%) é a quinta maior entre países em questão. As Filipinas (316%), o Peru 
(223%) e o Paquistão (177%) têm a maior taxa de ocupação prisional. Apesar de os Estados 
Unidos contarem com a maior população prisional do mundo, e a Rússia com a terceira maior, a 
taxa de ocupação desses países é relativamente pequena. Enquanto os estabelecimentos 
prisionais russos operam, em média, aquém de sua capacidade, com cerca de 94% de ocupação, 
os estabelecimentos dos Estados Unidos. Além disso, O Brasil exibe, entre os países comparados, 
a quinta maior taxa de presos sem condenação. Do total de pessoas privadas de liberdade no 
Brasil, aproximadamente quatro entre dez (41%), estavam presas sem ainda terem sido julgadas. 
Na Índia, no Paquistão e nas Filipinas, mais de 60% da população prisional encontra-se nessa 
condição. Em números absolutos, o Brasil tem a quarta maior população de presos provisórios, 
com 222.190 pessoas. Os Estados Unidos (480.000) são o país com o maior número de presos 
sem condenação, seguidos da Índia (255.000) e da estimativa em relação à China (250.000). 
(Conforme: INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias. Senasp, dez/2013; IBGE, 2014, p. 12-13). Não bastasse isso, o panorama não 
parece suscetível a mudanças, senão para um brutal agravamento. É que ao comparar o fluxo de 
entrada e saída do Sistema, verifica-se que para cada 75 pessoas que saem, 100 outras pessoas 
entram. De acordo com: INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias. Senasp, dez/2013; IBGE, 2014, p. 46. Por fim, há uma evidente opção pelos 
regimes prisionais que refletem um maior confinamento. Tanto que apenas 3% das pessoas 
privadas de liberdade estão em regime aberto e 15% em semiaberto. Para cada pessoa no regime 
aberto, há cerca de 14 pessoas no regime fechado; para cada pessoa do regime semiaberto, há 
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No entanto, a Lei de Execução Penal anota, em seu art. 85, que ―O 

estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e 

finalidade‖. O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa: ―O Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de 

capacidade do estabelecimento, atendendo a sua natureza e peculiaridades‖. O art. 

88 do mesmo diploma traz que ―O condenado será alojado em cela individual que 

conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório‖, e em seu parágrafo único, ―a‖, 

enumera um dos requisitos básicos da unidade celular: ―salubridade do ambiente 

pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico 

adequado à existência humana‖. 

Do resultado do agigantado prisional que explodiu no Brasil nas últimas 

décadas, 41% das pessoas presas sequer foram condenadas pelo sistema de 

justiça criminal. Não bastasse o uso da prisão provisória ter se tornado abusivo, 

mais da metade dos presos nessas condições estão custodiados há mais de 90 

dias, prazo razoável para que se processe e se reconheça (o Estado) a suposta 

responsabilidade penal ao eventual autor da infração.521  

O descumprimento a estes preceitos legais tem significado superlotação 

carcerária522 e de uma situação degradante e promíscua de vida, impingida aos 

presos523, o que resta bem caracterizado quando se verifica que num espaço 

                                                                                                                                        
aproximadamente três no fechado (INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias. Senasp, dez/2013; IBGE, 2014, p. 20). 

521
 Com relação a esses números, algo ainda mais preocupante: apenas 37% das unidades prisionais 
foram capazes de enviar essa informação, as demais unidades não têm controle sobre o tempo de 
privação de liberdade desses presos. Ver: LANGEANI, Bruno; RICARDO, Carolina. Quais são os 
números da Justiça Criminal no Brasil? Informativo Rede Justiça Criminal. Nº 8, Janeiro de 
2016. Certamente, a falta de dados e a dificuldade de acesso às unidades prisionais são exemplos 
da névoa de sigilo que encobre a execução da pena contemporânea, especialmente em razão às 
graves violações de direitos que se escondem por detrás dessa falta de transparência. 

522
 A quantidade de presos é tão maior do que a suportável pelos ambientes prisionais que só este 
fator já seria suficiente para se estabelecer conflitos internos pela busca de espaço, por exemplo, 
para dormir. Com a postura, o Estado parecer revogar princípios da física, dentre os quais, o da 
Impenetrabilidade, o qual tem amparo na chamada Lei de Newton, que ensina que "dois corpos 
não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo".  

523
 WOLFF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de 
controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 130. 
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concebido para custodiar 10 pessoas, existem por volta de 16 indivíduos 

encarcerados. 524  

Na verificação do aspecto educacional Intramuros, tem-se que a Lei de 

Execução Penal Brasileira obriga o Estado a fornecer à pessoa privada de liberdade 

assistência educacional, com o objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade. A lei prevê que assistência educacional compreenderá a 

instrução escolar e a formação profissional da pessoa privada de liberdade, devendo 

o ensino fundamental ser obrigatório. 

Porém, apesar do projetado na legislação específica, de todo esse 

universo de pessoas encarceradas, apenas uma em cada dez pessoas privadas de 

liberdade realiza atividade educacional no país. Em Santa Catarina, esse percentual 

é de 11,2. 525 

No que se refere à assistência jurídica gratuita, o art. 81-A, da Lei de 

Execução Penal traz que ―A Defensoria Pública velará pela regular execução da 

pena (...), oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para a 

defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e 

coletiva‖. 

Porém, cerca de uma em cada quatro unidades prisionais do país não 

tem prestação sistemática de assistência jurídica gratuita. Em 63% dos 

estabelecimentos, a prestação é feita pela Defensoria Pública. Entre os outros tipos 

de assistência jurídica, destacam-se a contratação de advogados diretamente pelas 

                                            
524

 Importa registrar, ainda, que de todo esse universo carcerário, cerca da metade (48%) lá se 
encontra pela prática de crimes não violentos: tráfico de drogas (27%), furto (11%), porte ilegal de 
arma (7%), receptação (3%). Quatro entre cada dez registros correspondem a crimes contra o 
patrimônio. Cerca de um em cada dez corresponde a furto. O tráfico de entorpecentes é o crime 
de maior incidência. Em seguida o roubo, com 21%. Já o homicídio corresponde a 14% dos 
registros e o latrocínio a apenas 3% (Conforme: INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento. 
Nacional de Informações Penitenciárias. Senasp, dez/2013; IBGE, 2014, p. 69).  

525
 INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento. Nacional de Informações Penitenciárias. Senasp, 
dez/2013; IBGE, 2014, p. 114-115. O mesmo Levantamento alerta que os dados de pessoas 
realizando atividade educacional apresentam inconsistência. Enquanto neste questionamento foi 
informado pelas Unidades da Federação um total de 38.831 pessoas realizando atividade 
educacional, em um questionamento seguinte, a respeito quantidade de pessoas envolvidas em 
atividades educacionais por tipo de atividade, foi informado que 38.951 pessoas realizam atividade 
educacional formal valor que, isoladamente, ultrapassa o total levantado (p. 117). 
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unidades e por meio de empresas terceirizadas526. No Estado de Santa Catarina, 

2.216 de encarcerados (ou 12%) não dispõem de assistência jurídica. 527 

Ao tratar do Direito à Saúde, a Lei de Execução Penal prevê, em seu 

art. 14, que a sua assistência para toda pessoa privada de liberdade compreenderá 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico. O §2º do mesmo dispositivo ainda 

prevê que, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a 

assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante 

autorização da direção do estabelecimento. 528 

Apesar disso, 63% das unidades prisionais do país encontram-se não 

possuem módulos de saúde529, o que significa dizer que todos esses reclusos não 

tem acesso a qualquer serviço de atenção básica de saúde na unidade. 530 São 

apenas 449 clínicos gerais para os mais de 600 mil presos, ou seja, cada médico 

com a responsabilidade de atender mais de 1.300 pessoas espalhadas pelo 

Brasil.531 

                                            
526

 A exemplo do que ocorre nos estabelecimentos geridos por cogestão. 
527

 INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Senasp, 
dez/2013; IBGE, 2014, p. 101-102. 

528
 Ressalta-se que em 2014 foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). Com a Política, a população 
prisional foi inserida formalmente na cobertura do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os 
objetivos da PNAISP, está assegurar que cada unidade prisional seja um ponto integrante da Rede 
de Atenção à Saúde do SUS. Verifica-se, contudo, que cerca de um terço (37%) das unidades 
prisionais no Brasil tem módulo de saúde. Entre as unidades femininas, a porcentagem é maior: 
52% dessas unidades têm módulo de saúde. Já nas unidades mistas, esse percentual chega a 
42%; e nas masculinas, a 34%. Ver: INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias. Senasp, dez/2013; IBGE, 2014, p. 103. Segundo o Sistema de 
Informações Penitenciárias (Infopen), do Ministério da Justiça do ano de 2012, Dez anos após o 
governo federal ter instituído o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, apenas 6,5% 
de 1.478 estabelecimentos prisionais possuíam módulos de saúde.  

529
 De acordo com o levantamento de 2014, 37% das unidades prisionais do Brasil apresentam 
módulo de saúde. O fato é que nem metas básicas de prevenção de doenças estabelecidas no 
plano do governo federal (como a distribuição de preservativos para 100% dos detentos, por 
exemplo), são cumpridas. Segundo relatório do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 
divulgado no início do ano (2016), em 42% dos 1.598 estabelecimentos prisionais, os presos não 
dispõe de acesso a camisinhas, instrumento de prevenção fundamental para qualquer população, 
especialmente para a carcerária, uma vez que as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), 
como AIDS e hepatite B, estão no rol das mais prevalentes nas prisões. 

530
 INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Senasp, 
dez/2013; IBGE, 2014, p. 107. 

531
 CUSTÓDIO, Rafael; CALDERONI, Vivian. Penas e Mortes no Sistema Prisional Brasileiro. In: 
Quais são os números da Justiça Criminal no Brasil? Informativo Rede Justiça Criminal. Nº 8, 
Janeiro de 2016. 
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Na avaliação das doenças crônicas e tratamentos médicos 

hospitalares, extrai-se que foram identificadas 2.864 pessoas portadoras do vírus 

HIV. Esse total representa 1,21% do total de presos nas unidades que informaram o 

dado, o que equivale a uma taxa de incidência de 1215,5 pessoas soropositivas para 

cada cem mil presos, proporção 60 (sessenta) vezes maior que a taxa da população 

brasileira total, que é de 20,476 cada cem mil pessoas. Por seu turno, a taxa de 

pessoas presas com tuberculose532 é de 940,9, ao passo que na população total é 

de 24,4, frequência 38 vezes menor. 533  

Como relação à mortalidade intencional violenta (não natural534) de 

presos dentro do Sistema Penitenciário Brasileiro, tem-se um número de 8,4 mortes 

para cada dez mil pessoas presas535 em um semestre (avaliação do primeiro 

semestre de 2014536), o que corresponderia a 167,5 mortes intencionais para cada 

cem mil pessoas privadas de liberdade em um ano. Anota-se que este valor é maior 

                                            
532

 A tuberculose nas prisões brasileiras foi objeto de pesquisa da Dissertação de Mestrado de Vilma 
Diuana de Castro no ano de 2011, pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 
/FIOCRUZ.  No estudo, a autora constata que a doença é altamente endêmica nas prisões 
brasileiras, o que aponta a necessidade de ações de controle voltada para a população 
intramuros. Entre as causas da alta incidência desta tuberculose, encontram-se os aspectos 
estruturais da prisão envolvendo a arquitetura, a superpopulação, as condições de ventilação e 
iluminação das celas, mas também as representações e práticas de saúde neste contexto, com 
implicações nas limitações ao acesso e nas dificuldades de realização de ações de saúde neste 
contexto. Ver: CASTRO, Vilma Diuana. Saúde nas prisões: um estudo da implementação do 
programa de controle da tuberculose em uma unidade do sistema penitenciário. 2011. 105 f. 
Dissertação (Mestrado em Saúde Pública). Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 
/FIOCRUZ/ Deptº de Ciências Sociais. Rio de Janeiro. 2011.  

533
 No levantamento, leve-se em conta que o percentual de Unidades Prisionais com informações 
sobres essas questões foi de 49%, atingindo um total de 235.628 pessoas presas nas unidades 
com informações sobre atendimento médico e/ou de saúde.  

534
 Deve-se, ainda, levar em conta que mortes por causas naturais dentro das unidades devem ser 
analisadas de maneira diferenciada da população em geral, pois os indivíduos estão sob custódia 
do Estado e dependem deste para obtenção de qualquer espécie de atendimento de saúde. No 
Estado de Santa Catarina, 80% das unidades prestaram informações, alcançando um total de 
14.164 presos (INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias. Senasp, dez/2013; IBGE, 2014, p. 113-114). 

535
 O Estudo levou em conta que a taxa de mortalidade por estado não pode ser analisada na escala 
de cem mil pessoas presas, pois o único estado que apresenta população prisional nessa escala é 
São Paulo. Para análise dos dados gerais do Brasil, contudo, foi alterada a escala para possibilitar 
a comparação com os dados de mortalidade da população em geral, publicados para cada cem mil 
habitantes. 

536
 Neste período, foram registradas 565 mortes nas unidades prisionais no primeiro semestre de 
2014, mas sem que se levassem em conta os dados de São Paulo e Rio de Janeiro, pois estes 
estados não forneceram os números para o levantamento nacional.  
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que 6X (seis vezes) a taxa de crimes letais intencionais verificada no Brasil em 

2013537. 538 

No mesmo ano da publicação das pesquisas do Levantamento Nacional 

de Informações Penitenciárias, a Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou 

relatório539 denunciando uma série de violações aos mais elementares direitos 

naturalmente experienciadas no cárcere brasileiro: a) uso excessivo do 

encarceramento (prender como regra, quando deveria ser a exceção); b) acesso à 

justiça severamente deficiente; c) falta de autonomia institucional e de recursos na 

defensoria pública; d) uso indiscriminado da prisão provisória; e) superlotação 

endêmica nas unidades prisionais; f) uso excessivo da prisão compulsória para 

usuários de drogas; g) trato cruel e abusos, especialmente contra jovens negros540; 

h) estrutura inadequada e falta de médicos e professores; dentre outras questões. 

Como se vê a partir dos dados apresentados, o Sistema Prisional 

Brasileiro é mantido a partir de uma proposta bastante paradoxal: primeiro diz ao 

condenado que a pena lhe está sendo imposta dentro de um projeto para que 

alcance a sua reabilitação, recuperação e reinserção social (discurso alinhado à paz 

social, a ordem e a justiça); logo em seguida, lança este apenado num ambiente que 

possui como característica fundante a naturalização do descumprimento da lei. 

Apesar de essa instrumentalidade situar-se num campo de 

visceralmente ilegítimo, a Violência por ele propagada figura na esfera do Objetivo, 

pois faz parte da lógica estrutural e regular das instituições que operam a pena 

privativa de liberdade no Brasil, e não um acidente de percurso pontual do qual se 

possa, de plano, identificar as suas distorções com o projeto penitenciário. 

                                            
537

 Considerou-se a taxa de crimes letais violentos intencionais em 2013, equivalente a 26,6 por cem 
mil habitantes. A fonte do estudo foi a seguinte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014, 
disponível em <http://www.forumseguranca.org.br/storage/download/anuario_2014_20150309.pdf> 

538
 INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Senasp, 
dez/2013; IBGE, 2014, p. 115. 

539
 General Assembly. Human Rights Council. Twenty-seventh session. Agenda item 3. Report of the 
Working Group on Arbitrary Detention. Mission to Brazil. 30 June 2014. 

540
 Na análise da distribuição da população privada de liberdade por raça cor ou etnia, destaca-se a 
proporção de pessoas negras presas: dois em cada três presos são negros. Ao passo que a 
porcentagem de pessoas negras no sistema prisional é de 67%, na população brasileira em geral, 
a proporção é significativamente menor (51%). Essa tendência é observada tanto na população 
prisional masculina quanto na feminina. Conforme: INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias. Senasp, dez/2013; IBGE, 2014, p. 50. 

http://www.forumseguranca.org.br/storage/download/anuario_2014_20150309.pdf
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Ao momento em que se nega a Violência Subjetiva a partir dessa 

Violência Objetiva, tem-se, em última instância, o efeito de uma perspectiva bastante 

distorcida. Isso porque, dessa segunda Violência, brotarão reflexos e novas 

manifestações de Violência Subjetiva (sintoma), agora, buscando estancar a 

segunda Violência que negava a primeira. Esse retrospecto dialético541 forma aquilo 

que se compreende por ―lógica da repetição‖542, ou seja, nada muda ―de fato‖, pois a 

―negação da negação‖, neste campo de probabilidades, nada mais é do que a 

repetição da Violência em sua expressão mais pura. A par disso, diz Slavoj Žižek 

que a negação da negação é a própria matriz lógica do fracasso necessário do 

projeto do sujeito. Por isso, ―uma negação sem sua negação autorreferente seria, 

precisamente, a realização bem-sucedida da atividade teleológica do sujeito‖543.  

E essa segunda negação encontra-se situada naquilo que se verifica das 

veladas manifestações de Violência alinhadas ao projeto penitenciário brasileiro. O 

espaço físico não é adequado do ponto de vista legal (nem do ponto de vista 

quantitativo quanto qualitativo544), há baixíssimas expectativas de inclusão do preso 

em programas educacionais, grande parte dos encarcerados não possui assistência 

judiciária, o que impede que conheçam e/ou façam valer seus direitos, os programas 

de saúde intramuros não atingem grande parte do carcerário, o número de 

infectados por doenças crônicas como o HIV e a tuberculose é dezena de vezes 

maior do que o público fora das grades e, por último, o número de mortes violentas 

é, pelo menos, seis vezes maior do que as mortes intencionais verificadas fora das 

prisões. A partir dessas características endêmicas ao Sistema, delineiam-se práticas 

não ―inscritas na racionalidade oficial das instituições que as subscrevem‖, mas 

                                            
541

 Ver: POLITZER, Georges. Princípios Elementares de Filosofia. Tradução de João Cunha 
Andrade. São Paulo: Editora Hemus, 1995. 

542
 O engendramento de novas formas de Violência contém, em seu núcleo, as mesmas propriedades 
do objeto negado. Trata-se da superação de uma espécie de Violência por outra que, tem por 
base, a Violência instrumento da negação.  

543
 ŽIŽEK, Slavoj. O Sujeito Incômodo: o centro ausente da ontologia política. Tradução de Maria 
Luigi Barichello. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 96.  

544
 Caso se trate de condenado deficiente, dificilmente terá ele disponível um ambiente minimamente 
adequado para o cumprimento de sua pena. Em apenas 6% das unidades há módulos, alas ou 
células acessíveis, em consonância com a legislação em vigor. Uma vez analisada a população 
prisional e as vagas disponibilizadas no sistema prisional, se faz necessária a avaliação dos 
padrões de ocupação dos estabelecimentos. INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional 
de Informações Penitenciárias. Senasp, dez/2013; IBGE, 2014, p. 36. 
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passam elas ―a ser definitivamente reconhecidas como parte de sua estrutura de 

funcionamento‖ 545. 

Até que a prisão assumisse o papel central no Sistema Penal, a principal 

punição no âmbito criminal figurava-se no suplício (Foucault). No entanto, após os 

processos de humanização da pena, séculos passados, o suplício continua a operar 

nos cárceres brasileiros, mas de forma velada. A prisão no Brasil, apesar de ter sido 

concebida para restringir apenas a liberdade do sujeito, acaba por violar uma gama 

tão grande de direitos que despersonaliza o recluso de tal forma que, por vezes, 

nem parece que se está lidando com pessoas.  

A confirmação desse abismo vertiginoso visceralmente voltado à 

violação de Direitos Fundamentais e a proliferação da Violência Sistêmica foi objeto 

de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que discutida a 

configuração do chamado ―estado de coisas inconstitucional‖ relativamente ao 

Sistema Penitenciário Brasileiro. Em setembro de 2015, o Plenário do STF concluiu 

pela necessidade de adoção de providências estruturais com objetivo de sanar as 

lesões a preceitos fundamentais sofridas pelos presos em decorrência de ações e 

omissões dos Poderes da União, dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 546 

                                            
545

 WOLFF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de 
controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 116. 

546
 No caso, alegava-se estar configurado o denominado, pela Corte Constitucional da Colômbia, 
―estado de coisas inconstitucional‖, diante da seguinte situação: violação generalizada e sistêmica 
de direitos fundamentais; inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas 
em modificar a conjuntura; transgressões a exigir a atuação não apenas de um órgão, mas sim de 
uma pluralidade de autoridades. Postulava-se o deferimento de liminar para que fosse 
determinado aos juízes e tribunais: a) que lançassem, em casos de decretação ou manutenção de 
prisão provisória, a motivação expressa pela qual não se aplicam medidas cautelares alternativas 
à privação de liberdade, estabelecidas no art. 319 do CPP; b) que, observados os artigos 9.3 do 
Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 
realizassem, em até 90 dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso 
perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contadas do momento da prisão; c) 
que considerassem, fundamentadamente, o quadro dramático do sistema penitenciário brasileiro 
no momento de implemento de cautelares penais, na aplicação da pena e durante o processo de 
execução penal; d) que estabelecessem, quando possível, penas alternativas à prisão, ante a 
circunstância de a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições muito mais severas do 
que as admitidas pelo arcabouço normativo; e) que viessem a abrandar os requisitos temporais 
para a fruição de benefícios e direitos dos presos, como a progressão de regime, o livramento 
condicional e a suspensão condicional da pena, quando reveladas as condições de cumprimento 
da pena mais severas do que as previstas na ordem jurídica em razão do quadro do sistema 
carcerário, preservando-se, assim, a proporcionalidade da sanção; e f) que se abatesse da pena o 
tempo de prisão, se constatado que as condições de efetivo cumprimento são significativamente 
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No caso, a Corte Suprema anotou que ocorre no Sistema Prisional 

Brasileiro violação generalizada de Direitos Fundamentais dos presos no tocante à 

dignidade, higidez física e integridade psíquica. As penas privativas de liberdade 

aplicadas nos presídios converter-se-iam em penas cruéis e desumanas. Nesse 

contexto, diversos dispositivos constitucionais – CRFB/88 - (artigos 1º, III547, 5º, III548, 

XLVII549, e, XLVIII550, XLIX551, LXXIV552, e 6º553), normas internacionais 

reconhecedoras dos direitos dos presos (o Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, 

Desumanos e Degradantes e a Convenção Americana de Direitos Humanos) e 

normas infraconstitucionais como a LEP e a LC 79/1994, que criara o FUNPEN, 

teriam sido transgredidas. 554 

Além disso, o Tribunal reconheceu que a Violência produzida no 

ambiente intramuros repercute fora das prisões, reproduzindo mais Violência contra 

a própria sociedade. Neste passo, além de não servirem aos objetivos programados 

                                                                                                                                        
mais severas do que as previstas na ordem jurídica, de forma a compensar o ilícito estatal. 
Requeria-se, finalmente, que fosse determinado: g) ao CNJ que coordenasse mutirão carcerário a 
fim de revisar todos os processos de execução penal, em curso no País, que envolvessem a 
aplicação de pena privativa de liberdade, visando a adequá-los às medidas pleiteadas nas alíneas 
―e‖ e ―f‖; e h) à União que liberasse as verbas do Fundo Penitenciário Nacional – Funpen, 
abstendo-se de realizar novos contingenciamentos — v. Informativos 796 e 797. Ver: ADPF 347 
MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, 9.9.2015. (ADPF-347).  

547
 ―Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana; (...).‖ 

548
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) III - ninguém será submetido a 
tortura nem a tratamento desumano ou degradante; (...).‖ 

549
 ―(...) XLVII - não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 
84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis; (...).‖ 

550
 ―(...) XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do 
delito, a idade e o sexo do apenado; (...).‖ 

551
 ―(...) XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; (...).‖ 

552
 ―(...)LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos; (...).‖ 

553
 ―Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.‖ 

554
 Com relação ao FUNPEN, os recursos estariam sendo contingenciados pela União, o que 
impediria a formulação de novas políticas públicas ou a melhoria das existentes e contribuiria para 
o agravamento do quadro. 
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pelos discursos de justificação, os cárceres brasileiros fomentariam o aumento 

daquilo que eles objetivariam combater: a criminalidade. 555  

O julgamento confirma todo o aprumo teórico e pesquisas de cunho 

empírico desenvolvido há anos de estudos por especialistas da área da criminologia 

no Brasil: não se tem uma legislação inconstitucional ou um evento (isolado ou 

sistematizado) inconstitucional, mas um perene estado de coisas que viola, de 

maneira brutal, os Direitos Fundamentais que deveriam ser garantidos pelo mesmo 

Estado que contribui, diuturnamente, a essa inconstitucionalidade.  

                                            
555

 Os altos índices de reincidência seriam um dos indicadores deste retrospecto. Consignou que a 
situação seria assustadora: dentro dos presídios, violações sistemáticas de direitos humanos; fora 
deles, aumento da criminalidade e da insegurança social. Registrou que a responsabilidade por 
essa situação não poderia ser atribuída a um único e exclusivo poder, mas aos três — Legislativo, 
Executivo e Judiciário —, e não só os da União, como também os dos Estados-Membros e do 
Distrito Federal. Ponderou que haveria problemas tanto de formulação e implementação de 
políticas públicas, quanto de interpretação e aplicação da lei penal. Além disso, faltaria 
coordenação institucional. A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias 
eficazes representaria falha estrutural a gerar tanto a ofensa reiterada dos direitos, quanto a 
perpetuação e o agravamento da situação. O Poder Judiciário também seria responsável, já que 
aproximadamente 41% dos presos estariam sob custódia provisória e pesquisas demonstrariam 
que, quando julgados, a maioria alcançaria a absolvição ou a condenação a penas alternativas. 
Ademais, a manutenção de elevado número de presos para além do tempo de pena fixado 
evidenciaria a inadequada assistência judiciária. A violação de direitos fundamentais alcançaria a 
transgressão à dignidade da pessoa humana e ao próprio mínimo existencial e justificaria a 
atuação mais assertiva do STF. Assim, caberia à Corte o papel de retirar os demais poderes da 
inércia, catalisar os debates e novas políticas públicas, coordenar as ações e monitorar os 
resultados. A intervenção judicial seria reclamada ante a incapacidade demonstrada pelas 
instituições legislativas e administrativas. Todavia, não se autorizaria o STF a substituir-se ao 
Legislativo e ao Executivo na consecução de tarefas próprias. O Tribunal deveria superar 
bloqueios políticos e institucionais sem afastar esses poderes dos processos de formulação e 
implementação das soluções necessárias. Deveria agir em diálogo com os outros poderes e com a 
sociedade. Não lhe incumbira, no entanto, definir o conteúdo próprio dessas políticas, os detalhes 
dos meios a serem empregados. Em vez de desprezar as capacidades institucionais dos outros 
poderes, deveria coordená-las, a fim de afastar o estado de inércia e deficiência estatal 
permanente. Não se trataria de substituição aos demais poderes, e sim de oferecimento de 
incentivos, parâmetros e objetivos indispensáveis à atuação de cada qual, deixando-lhes o 
estabelecimento das minúcias para se alcançar o equilíbrio entre respostas efetivas às violações 
de direitos e as limitações institucionais reveladas. O Tribunal, no que se refere às alíneas ―a‖, ―c‖ 
e ―d‖, ponderou se tratar de pedidos que traduziriam mandamentos legais já impostos aos juízes. 
As medidas poderiam ser positivas como reforço ou incentivo, mas, no caso da alínea ―a‖, por 
exemplo, a inserção desse capítulo nas decisões representaria medida genérica e não 
necessariamente capaz de permitir a análise do caso concreto. Como resultado, aumentaria o 
número de reclamações dirigidas ao STF. Seria mais recomendável atuar na formação do 
magistrado, para reduzir a cultura do encarceramento. No tocante à cautelar de ofício proposta 
pelo Ministro Roberto Barroso, o Colegiado frisou que o Estado de São Paulo, apesar de conter o 
maior número de presos atualmente, não teria fornecido informações a respeito da situação 
carcerária na unidade federada. De toda forma, seria imprescindível um panorama nacional sobre 
o assunto, para que a Corte tivesse elementos para construir uma solução para o problema (Ver: 
STF: Informativo N º 798, de 7 a 11 de setembro de 2015). 
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Além disso, deixa nu questões referentes à má utilização das verbas do 

Fundo Penitenciário (FunPen556)557 que, conforme a Lei Complementar nº 79/94, tem 

como destino, dentre outros, a implantação de medidas pedagógicas relacionadas 

ao trabalho profissionalizante do preso e do internado (art. 3º, V), a formação 

educacional e cultural do preso e do internado (art. 3º, VI), a elaboração e execução 

de projetos voltados à reinserção social de presos, internados e egressos (art. 3º, 

VII558), a programas de assistência jurídica aos presos e internados carentes (art. 3º, 

VIII).  

Mas, além da Violência Objetiva operada no sentido vertical (do Estado 

para com o carcerário), não se pode deixar escapar a Violência Horizontalizada que 

qualquer preso está sujeito no ambiente Intramuros. Bitencourt559 explica que as 

próprias peculiaridades da prisão dificultam a apuração da quantidade de violações 

que ocorrem em um centro penal. As vítimas de violência, especialmente a de 

ordem sexual, dificilmente se queixam dos ataques que sofrem.560 As razões são 

                                            
556

 O Fundo Penitenciário Nacional (FunPen) tem base jurídica na lei complementar nº 79, de 07 de 
janeiro de 1994. O fundo é gerido pelo departamento de assuntos penitenciários da secretaria dos 
direitos da cidadania e justiça, e tem a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar e 
apoiar as atividades e programas de modernização e aprimoramento do Sistema Penitenciário 
Brasileiro. 

557
 Desde a sua criação até o ano de 2011, o FunPen arrecadou cerca de R$ 3 bilhões, de acordo a 
última atualização do Funpen em Números, divulgada em 2012. Segundo o relatório, até 2011, o 
fundo repassou às unidades federativas aproximadamente R$ 1,9 bilhão. Neste ano, o saldo 
contábil do fundo totaliza R$ 1,8 bilhão, justamente porque embora as receitas ingressem – 
sobretudo as provenientes das loterias – as dotações do FunPen no orçamento em grande parte 
não saem do papel. O próprio Ministério da Justiça reconhece o contingenciamento. De acordo 
com o FunPen em Números, ―os repasses do fundo são classificados como transferências 
voluntárias, ou seja, não decorrem de obrigação constitucional ou legal e dessa forma, suas 
dotações orçamentárias fazem parte da chamada base contingenciável que o governo federal 
dispõe para obtenção do superávit primário‖. Conforme este relatório publicado pelo próprio 
Ministério da Justiça, o contingenciamento das verbas do fundo impede que os seus objetivos 
sejam alcançados. O controle dos recursos a serem gastos para que possa ser atingida a meta de 
superávit todo o ano, é realizado por meio do Decreto de Contingenciamento dos ministérios da 
Fazenda e Planejamento. A norma dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e 
estabelece o cronograma de desembolso do Poder Executivo. ―A diferença entre o Orçamento 
Autorizado e o Orçamento Utilizado representa o crédito orçamentário que não pôde ser utilizado 
em razão do contingenciamento‖. Ver: CONTAS ABERTAS. Fundo Penitenciário completa 20 
anos sem atingir suas finalidades. Disponível em: < 
http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/7530>. Acesso em 15 de novembro de 2016. 

558
 Este Lei Complementar sofreu alterações em 19 de dezembro de 2016 pela Medida provisória nº 
755, de 2016. Diante disso, este inciso, atualmente, possui a seguinte redação: ―VII - elaboração e 
execução de projetos destinados à reinserção social de presos, internados e egressos, inclusive 
por meio da realização de cursos técnicos e profissionalizantes; (...).‖ 

559
 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p.  210. 

560
 Sobre a ―normalidade‖ do estupro prisional com parte da pena pelo cometimento do crime, ver: 

http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/7530
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claras: evitar o estigma e a desmoralização que a publicidade produz e também pelo 

temor de serem prejudicados na concessão de benefícios penitenciários.  

A partir do deslinde da Violência Sistêmica é possível desmascarar a 

cotidiana barbárie vivenciada no Ambiente Intramuros. A degradação a que está o 

preso sujeito não é, portanto, apenas moral ou subjetiva, o que é certamente 

incontestável. Trata-se, também, de uma Violência Objetiva dificilmente 

diagnosticada, mas que acaba por eliminar e aniquilar o sujeito como pessoa na 

medida em que o priva de suas relações intersubjetivas, reduzindo-o a ―sujeito 

abstrato‖, a ―pura e abstrata existência de necessidades‖ 561 traçado por um 

desequilíbrio de personalidade, submissão e coisificação do sujeito real do controle 

penal.  

Embora toda essa problemática Intramuros consubstanciada na violação 

de Direitos daquele contra quem a pena é executada possa ser experimentada como 

não perturbadora ou inerente ao estado ―normal‖ da Execução Penal (ou de seu 

funcionamento regular) no Brasil, trata-se de uma Violência que precisa ser 

considerada, caso se queira realmente ―elucidar o que parecerá de outra forma 

explosões ―irracionais‖ de Violência Subjetiva‖ 562. A Violência Objetiva Intramuros 

colabora em perpetuar a Violência Subjetiva experienciadas fora dos muros das 

prisões num estado de maior gravidade e extensão que o próprio dano social 

provocado pelo comportamento delinquente tão alarmado pelos meios de 

comunicação de massa, que se sustenta combater. 

 

 

                                                                                                                                        
ROBERTSON, James E. Uma melodia punk sobre a reforma prisional. In: BIZZOTTO, Alexandre; 
SILVA, Denival Francisco da; OLIVEIRA, Tiago Felipe de (Org.). Quotidianus: a criminalização 
nossa de cada dia. São Paulo: Intelecto, 2016, p. 215-266. 

561
 MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e Fábrica: as origens do Sistema Penitenciário 
(Século XVI-XIX). Coleção Pensamento Criminológico. Tradução de Sérgio Lamarão. 2. ed. São 
Paulo: Revan, 2006, 231. 

562
 ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: 
Boitempo, 2014, p. 18.  
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4.3.3 A Violência Sistêmica no Ambiente Prisional e o seu violento reflexo 

promovido além das grades 

Por fim, o terceiro e último extrato de análise (―c‖) diz respeito à 

Violência Sistêmica do Universo Intramuros e o seu violento reflexo no ambiente 

externo. 

Conforme se verificou, é um flagrante equívoco tentar sustentar 

racionalmente a ideia de que a prisão é instrumento adequado para o combate à 

Violência, seja qual for a espécie de violência a que se esteja tratando. Em primeiro 

lugar, porque jamais se comprovou que o carcerário evita, controla ou reduz 

eficazmente as práticas de Violência Subjetiva. Depois, porque há conclusões em 

sentido contrário: a prisão é uma instituição que se alimenta, ao invés de combater, 

da Violência. Assim, é mais sensato admitir que a resposta penal por meio da prisão 

é uma resposta mergulhada em altíssima carga de Violência, em grande fração, 

produto de seu regular funcionamento. Negar essa afirmação é retoricamente 

possível, porém, de ajuste cientificamente bastante precário. 

Diante disso, deve ser analisada em paralaxe a pretensão de se evitar a 

prática de comportamentos desviantes manifestados por aquilo que se compreende 

como formas de Violência Subjetiva por meio da prisão, talvez, a partir do seguinte 

questionamento: como proteger o preso, alvo da constante e brutal Violência 

Sistêmica Intramuros, desse instrumento de proteção da sociedade que é a prisão? 

A dificuldade para formulação de resposta à indagação é diretamente proporcional à 

importância que tem a Violência Objetiva no carcerário, pois é ela a Violência 

Fundadora e mantenedora de todas as demais formas de Violência.  Neste passo, a 

Violência parece563 mesmo estar mais presente onde ela não é visível, nos exatos 

termos descritos por Bertolt Brecht: ―Do rio que tudo arrasta se diz violento, mas 

ninguém diz violentas as margens que o comprimem‖564.  

                                            
563

 O verbo ―parece‖ é utilizado aqui para que sejam evitadas universalizações impróprias para a 
pesquisa.  

564
 BRECHT, Bertolt. Poemas. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Editora 34, 2004.  
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Do mesmo modo, a equação ―mais prisões é igual a menos Violência‖ é 

tese que deve ser formulada e compreendida em sentido contrário: um Sistema que 

possui a Prisão como instrumento central de controle produz e reproduz a Violência 

para dentro e fora desses ambientes, refletindo o seu produto e estimulando cargas 

de Violência Subjetiva nos campos mais diversos da sociedade à qual se aplica. 

4.3.3.1 Violência Objetiva e o Reflexo do Aprisionamento Parental 

Antes de tratar desse tema, faz-se necessário traçar uma breve 

abordagem acerca do perfil socioeconômico do encarcerado no Brasil. Isso porque, 

o reflexo do aprisionamento de um membro da família é diretamente proporcional às 

limitações de recursos materiais ali vivenciados, ao menos no que se refere às 

necessidades mais urgentes. 

Embora sejam bastante escassas as pesquisas a este respeito565, há 

estudos que podem trazer uma proximidade da renda do encarcerado brasileiro. Em 

maio de 2012, a ITTC/Pastoral Carcerária Nacional divulgou pesquisa566 realizada 

no Estado de São Paulo onde se procurou levantar informações diretas sobre renda 

familiar dos presos provisórios. Das informações coletadas, três mais interessam: 

41,6% das mulheres e 27,9% dos homens declararam ganhos de até um salário 

mínimo; 16,9% dos homens e 13,8% das mulheres disseram não ter qualquer renda; 

por fim, de um a três salários mínimos de renda familiar mensal foi a resposta 

fornecida por 40,2% das mulheres e 49,2% dos homens.  

                                            
565

 O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Senasp nada traz a respeito. Porém, 
as informações ali encartadas relacionadas à baixa escolaridade, dependência da assistência 
judiciária gratuita, condição de trabalho informal e precário permitem concluir com uma 
probabilidade beirando a certeza de que os presos brasileiros, num aspecto geral, encaixam-se 
também nos números apresentados por esta pesquisa. Quanto ao grau de escolaridade da 
população prisional brasileira, por exemplo, aproximadamente oito em cada dez pessoas presas 
estudaram, no máximo, até o ensino fundamental. A média nacional de presos que não 
frequentaram o ensino fundamental ou o têm incompleto é de 50%. Além disso, enquando na 
população brasileira, cerca de 32% da população completou o ensino médio, apenas 8% da 
população prisional o concluiu. Conforme: INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional 
de Informações Penitenciárias. Senasp, dez/2013; IBGE, 2014, p. 58. 

566
 Tecer Justiça: presas e presos provisórios na cidade de São Paulo / Instituto Terra, Trabalho e 
Cidadania e Pastoral Carcerária Nacional; coordenação de obra coletiva: Heidi Ann Cerneka, José 
de Jesus Filho, Fernanda Emy Matsuda, Michael Mary Nolan e Denise Blanes.– São Paulo : ITTC, 
2012. 
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Mas esses números ganham maior importância quando se verifica que 

grande parte dos presos é responsável pelo sustento familiar e muitos deles têm 

filhos. 567 Nessas condições, o encarceramento acarreta impacto brutal na rotina dos 

familiares do preso. 

No ano de 2008, Pesquisadores das Universidades norte-americanas de 

Princeton e de Columbia apresentaram a pesquisa intitulada Parental Incarceration 

and Child Wellbeing in Fragile Families568 (Encarceramento dos pais e o bem Bem-

estar dos filhos nas famílias pobres), onde se constatou, dentre outras 

consequências, que crianças que têm o pai privado de liberdade têm 44% mais 

chances de apresentar comportamento agressivo. 

O estudo também identificou dificuldades no desenvolvimento social e 

problemas emocionais, principalmente relacionados às crianças. Também, foram 

reveladas conexões do encarceramento dos pais com estigmatização dos filhos por 

outras crianças no ambiente escolar, rendimento de aprendizagem bastante abaixo 

da média, sentimentos de exclusão, perturbações psicológicas graves, além de 

outros fatores de risco bem característicos dessa relação.  

No Brasil, conforme o Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias do Senasp, a maioria dos presos são pais jovens (e provenientes de 

famílias pobres). Diante disso, considerando-se que a grande maioria das pessoas 

que povoam o cárcere no Brasil faz parte da massa despossuída da população e, 

assim, está-se lidando com os segmentos mais precários e já estigmatizados da 

população, equaciona-se uma clássica manifestação de Violência oculta do deletério 

                                            
567

 Da amostra coletada, aproximadamente, seis em cada dez pessoas privadas de liberdade têm 
filhos. Cerca de 20% tem três filhos ou mais. Quatro em cada dez pessoas privadas de liberdade 
têm entre um e dois filhos. Um total de 279 pessoas informaram ter mais que 6 filhos. Números de: 
INFOPEN (Junho de 2014). Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Senasp, 
dez/2013; IBGE, 2014, p. 64. 

568
 Parental Incarceration and Child Wellbeing in Fragile Families. In: Fragile Families Research 
Brief. Bendheim-Thoman Center for Research on Child Wellbeing, Princeton University; Columbia 
Population Research Center, Columbia University. April 2008. Number 42. Disponível em: < 
http://www.fragilefamilies.princeton.edu/briefs/ResearchBrief42.pdf> Acesso em 12 de novembro 
de 2015. 

http://www.fragilefamilies.princeton.edu/briefs/ResearchBrief42.pdf
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impacto da prisão que, por via reflexa, atinge de forma oculta a família do 

encarcerado, especialmente os seus filhos. 569 

Resta claro, dessa forma, que o impacto deletério do encarceramento não 

se limita somente sobre as pessoas contra quem a medida restritiva de liberdade é 

imposta, mas também, e de forma velada e não menos brutal, sobre as suas famílias 

e dependentes financeiros e/ou emocionais desses encarcerados. As perturbações 

psicológicas graves e problemas escolares entre os filhos dos presos, bem como o 

sentimento de exclusão, desmantelamento das relações de amizade e deterioração 

financeira são listados por Loïc Wacquant570 como reflexos que tornam ainda mais 

pesado o fardo penal imposto aos parentes e cônjuges dos detentos.  

4.3.3.2 Violência Objetiva e Reincidência571: o bônus temporal carcerário e a eficácia 

invertida no projeto de contenção da Violência Subjetiva 

Além do impacto fora do cárcere nas famílias daquele que é sujeito à 

prisão, cabe anotar outra particularidade desse ambiente: a grande maioria572 

daqueles que são sugados pelo Sistema Penal e que acabam atrás das grades são, 

mais cedo ou mais tarde, ―expelidos‖ de volta ao ambiente externo. 

Problema é que o cárcere devolve à sociedade indivíduos ainda mais 

propensos a cometer crimes (efeito regurgitante), sobretudo, por todas as razões 

delineadas nas páginas anteriores. As pesquisas acerca da prevenção geral e 

especial (importantes modelos justificantes do cárcere) mostraram que não existe 

qualquer relação detectável entre os níveis de punição reais e aqueles que são 

apenas percebidos pela sociedade em geral.   
                                            
569

 E, certamente, os efeitos são ainda mais perversos quando se está diante do encarceramento 
feminino, onde a mulher é a chefe de família e titular da guarda de filhos menores.  

570
 WACQUANT, Loïc. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 3. ed. 
Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 461. 

571
 No Brasil, atualmente a reincidência está prevista no artigo 63 do Código Penal, redação ofertada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984. Conforme o dispositivo, ―Verifica-se a reincidência quando o 
agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no 
estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior‖.  

572
 Diz-se ―grande maioria‖ porque a taxa de homicídios no cárcere é bastante alta, na ordem de, pelo 
menos, 6 vezes maior do que aquela identificada no mundo externo (167,5 mortes intencionais 
para cada cem mil pessoas privadas de liberdade). Verificar notas de rodapé números 534, 535 e 
536. 
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Apesar de isso ser confirmado estatística e cientificamente573, muito 

pouco se faz para, realmente, interromper esse circuito ―crime – prisão – crime‖. Pelo 

contrário, cuida-se para agravar a pena dos reincidentes, muito embora se saiba que 

os reflexos do encarceramento sejam praticamente nulos para evitá-la. 574 

Recentemente, (2015), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou 

relatório de acordo de cooperação técnica com o IPEA para que fosse realizada uma 

pesquisa sobre reincidência criminal no Brasil. O universo empírico do estudo foi de 

936 apenados de cinco Estados. A taxa de reincidência verificada foi de 24,4% 575, 

relativamente baixo se levados em conta os famigerados 70% divulgados 

frequentemente. 

Veja-se, porém, que a reincidência é aqui tratada na pesquisa num 

panorama puramente técnico e, portanto, bastante restrito. É que, de acordo com a 

legislação penal (CP, artigos 63 e 64), a reincidência pressupõe uma sentença com 

trânsito em julgado anterior a prática do novo crime.576 A partir da extinção da pena 

(ou do início do período de prova do sursis ou livramento condicional), computam-se 

cinco anos e, se o condenado não cometer nenhum outro crime nesse período, não 

poderá mais ser considerado reincidente. Tecnicamente, então, não se considera 

                                            
573

 Para demonstrar o efeito marginalizador da prisão e a sua impossibilidade estrutural de instituição 
correcional para fazer cumprir a função de reeducação e reintegração social, há diversos estudos 
e observações históricas que demonstram o fracasso total como instrumento de reforma desta 
instituição. As tentativas de atingir os objetivos enunciados (prevenção especial positiva) são 
negadas por uma extensa literatura empíricas sociológica amplamente baseado em investigações. 
Esses estudos analisam a situação prisional em suas áreas psicológicos, sociológicos e 
organizacionais e comprovaram a inutilidade de qualquer tentativa de executar tarefas de 
reabilitação e reintegração através destas instituições. Ao contrário, produz uma população 
criminosa e administrada dentro do âmbito institucional. Conforme: BARATTA, Alessandro. 
Criminología y Sistema Penal: compilación in memoriam. Buenos Aires: Euros Editores S.R.L., 
2004, p. 367. 

574
 WACQUANT, Loïc. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 3. ed. 
Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 462-463. 

575
 IPEA. Reincidência Criminal no Brasil: relatório de pesquisa. Governo Federal (Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da Presidência da República). Rio de Janeiro, 2015, p. 22-23. 

576
 Numa análise dogmática compromissada democraticamente, ―a reincidência não pode configurar 
por si só, um quantum de pena, já que seria esta pena derivada do crime anterior, chegando a um 
insuportável bis in idem. Isto porque uma fração de pena – aquela que equivale ao aumento 
proporcionado pela agravante genérica da reincidência – deriva integralmente de outro crime, cuja 
pena foi completamente cumprida pelo apenado‖. Conforme: BUSATO, Paulo Cesar. Direito 
Penal. Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2015, p. 891; BUSATO, Paulo César. Antecedentes, 
Reincidência e Reabilitação à Luz do Princípio da Culpabilidade. In: BASTOS DE PINHO, Ana 
Cláudia; MELO GOMES, Marcus Alan (Org.). Ciências Criminais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2009, p. 222-223. 
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―reincidente‖ a pessoa que passou pelo Sistema Penitenciário ao cumprimento de 

uma pena e voltou a ser processado criminalmente pela prática de novo delito 

executado fora desse lapso de tempo.  

Por isso, os números podem confundir.  577 Considere-se, por exemplo, a 

pesquisa sobre o tema divulgada pelo Depen em junho de 2008578. Conforme ela, 

43,12% dos apenados de todo o país no primeiro semestre daquele ano eram réus 

primários, mas com uma condenação; 23,87% eram também primários, mas com 

mais de uma condenação; por fim, 33,01% eram reincidentes. Aqui, na realização de 

soma do número de reincidentes com o número de presos primários com mais de 

uma condenação, a taxa chegará aos 56,8%. 

Além disso, o preso em modalidade cautelar (cerca de 41% de todo 

universo prisional brasileiro579) sofre os mesmos fatores criminógenos daqueles que 

já cumprem pena pois, na prisão, fatalmente o encarcerado ser transforma em 

outsiders580. Caso sobrevenha uma sentença absolutória e seja mantida essa 

condição em qualquer grau de jurisdição, a sua primariedade será igualmente 

preservada. Dessa maneira, ainda que pratique posterior infração penal após passar 

pela experiência do cárcere (agora mais propenso a cometer crimes do que antes 

                                            
577

 São escassos no Brasil os trabalhos sobre reincidência criminal, o que colabora para que, na 
ausência de dados precisos, tanto a imprensa quanto os gestores públicos repercutam com certa 
frequência informações como a que a taxa de reincidência no Brasil é de 70%. O relatório final da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do sistema carcerário, por exemplo, divulgou em 2008 
que a taxa de reincidência dos detentos em relação ao crime chegava a 70% ou 80% conforme a 
Unidade da Federação (UF). Entretanto, a CPI não produziu pesquisa que pudesse avaliar a 
veracidade deste número e baseou boa parte de suas conclusões nos dados informados pelos 
presídios. Ver: Relatório final de atividades da pesquisa sobre a Reincidência Criminal no Brasil, 
conforme Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ipea 
(001/2012) e respectivo Plano de Trabalho. Ouvidoria do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ouvid)/Ipea e Ouvidoria-Geral da União (OGU)/CGU, 2015, p. 11.  

578
 BRASIL. Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Sistema Nacional de 
Informação Penitenciária – InfoPen, 2008. Outros números do Depen acerca do tema: nos anos de 
2001 (para o Brasil) e de 2006 para Minas Gerais, Alagoas, Pernambuco e Rio de Janeiro, o 
Depen registrou 70% de reincidência no âmbito nacional e 55,15% se levados em conta apenas 
aqueles estados. 

579
 Ver item ―4.3.2: as formas (não) jurídicas de disseminação da Violência pela via do 
encarceramento no Brasil.‖ 

580
 Expressão empregada por Howard S. Becker. Outsiders é a pessoa desviante que fora excluída da 
corrente principal da vida social. Ver: BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do 
desvio. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
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―em razão do corte sócio-biográfico que a prisão opera‖ 581), não poderá ser este 

indivíduo considerado tecnicamente reincidente.  

De uma forma ou de outra, ainda que considerados os números menos 

impactantes, a prisão acaba por se alimentar dos seus próprios produtos, tal como 

faz um centro de tratamento de rejeitos sociais que despeja no ambiente social, a 

cada novo ciclo, substâncias cada vez mais nocivas, 582 e isso não pode ser tido 

como normal, apesar de sua regularidade (não) funcional do cárcere. Jacinto Nelson 

de Miranda Coutinho583 traduz essas questões a uma equação que é bastante 

comum em sua ocorrência: coloca-se um delinquente qualquer numa prisão e o 

deixa largado naquele ambiente a própria sorte; de lá ele acaba um dia saindo e, por 

razões das mais diversas, sobretudo, aquelas incorporadas no carcerário, acaba 

voltando à criminalidade e, possivelmente à prisão. Entre uma prisão e outra, há 

pelo menos um crime, não sendo descartável a hipótese de o segundo crime 

provocar maiores danos que o primeiro.  Nesta equação, porém, o que deve pesar 

de forma decisiva é um inocente584 que teve a vida ou qualquer outro bem jurídico 

violado, vítima que, não raro, é adepta ao aprisionamento como instrumento de 

solução para os seus pesadelos (Poder Simbólico). 

E isso não figura no âmbito especulativo. Em 1972, os pesquisadores 

Robert Figlio, Thorsten Sellin e Marvin Wolfgang585 publicaram estudo sobre 

delinquência juvenil num estudo em que acumularam dados sobre praticamente 

todos os jovens do sexo masculino nascidos em 1945 e que residiram na 

Filadélfia/EUA, entre os 10 (dez) e 18 (dezoito) anos de idade, num total de quase 
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 WACQUANT, Loïc. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 3. ed. 
Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 462. 

582
 WACQUANT, Loïc. Punir os Pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 3. ed. 
Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 463. 

583
 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Punitivismo desmedido e ideológico (a posição de Jörg 
Stippel). In Questões atuais do Sistema Penal: estudos em homenagem ao Professor Roncaglio. 
Paulo César Busato (Coord.). Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2013, p. 7. 

584
 Para ―inocente‖, leia-se, aqui, a pessoa que não possui relação ou responsabilização alguma com 
o processo descrito.   

585
 FIGLIO, Robert M.; SELLIN, Thorsten; WOLFGANG, Marvin E. Delinquency in a Birth Cohort. 
Chicago (Illinois): University of Chicago Press, 1972, p. 174-243. Citado por: DIETER, Maurício 
Stegemann. Política Criminal Atuarial: a Criminologia do fim da história. 2012. 300 f. Tese 
(Doutorado em Direito). Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Paraná. Curitiba, 2012. 
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10.000 (dez mil) indivíduos. A pesquisa indicou que o risco de um garoto praticar um 

delito dependia essencialmente de três variáveis: a) a idade em que teve o primeiro 

contato com a polícia; b) a natureza da infração praticada; e c) a cor da pele (ou 

raça). O mais decisivo entre os fatores era o primeiro, que revelava que a chance de 

um jovem voltar a praticar um delito era diretamente proporcional ao tempo de 

associação com o sistema de justiça criminal. Dessa forma, o efeito criminógeno do 

próprio sistema era tal que levou os autores a relativizarem a importância da última 

variável, tendo constatado empiricamente o tratamento desigual dispensado aos 

adolescentes negros pela polícia como efeito do racismo incorporado às práticas 

punitivas.  

Esses estudos atestam que a reincidência não é nenhuma prova de 

inclinação ao delito, mas sim de uma personalidade instável, que responde 

positivamente ao condicionamento reprodutor do próprio sistema. E é por isso que 

as ideologias re fracassaram, o que é comprovado pela alteração da prisão de 

tratamento pela prisão de segurança, conforme se verifica do modelo estadunidense 

a partir do início da década de 1980 do século passado. A questão é que todo o 

sistema penitenciário é instituído de acordo com o discurso re, o qual, na prática, é 

uma missão de dificílima concretização, circunstâncias que geram anomia nas 

pessoas que realizam o trabalho no âmbito penitenciário, já que são elas submetidas 

a constantes riscos e condições de trabalho extremamente estressantes 586 e sem 

qualquer resultado conforme o projeto legal. Pelo contrário, sabe-se que a pena com 

muita frequência labora como instrumento motivador e condicionante da assunção 

do rol ou papel desviado do sujeito.587 

Por isso, o encarceramento, com toda a carga de Violência regularmente 

empreendida na sua prática, só faz agravar o mal que supostamente estaria (ao 

menos no discurso) projetado a curar. 
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 ZAFFARONI, Eugênio Raúl. A questão criminal. Tradução de Sérgio Samarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2013, p. 289. 

587
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 
Parte Geral.  6. ed. revista e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 720. 
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4.3.3.3 Além das Grades: a Violência Sistêmica nas Prisões e o seu violento reflexo 

no ambiente externo 

Qualquer sociedade pode ser vista sob aspectos aparentemente opostos. 

Conforme se considere suas ―invariantes‖, os seus fatores de conservação, a sua 

continuidade ou, inversamente, as suas forças de transformação e suas mudanças 

estruturais, é possíveis construir imagens muito diferentes e, em parte, umas e 

outras infiéis.
 588

 Embora faça parte do cenário social, conforme se verificou, o 

ambiente carcerário é um lugar à parte, com características e especificidades 

bastante particulares589. No entanto, apesar da idiossincrasia intramuros, as 

imagens construídas para esses espaços e para os seus atores também variam 

enormemente, a depender da proposta de conservação ou transformação do 

produto que a prisão até hoje foi (e é) capaz de produzir. 

Hoje, as prisões realmente se adequam a ambientes de ostentação dos 

suplícios de forma que, rigorosamente, não mais podem ser avaliadas como 

espaços disciplinares. E essa condição pode ser objeto de reflexão após uma visita 

local a imensa maioria das prisões do Brasil. 590 E o suplício pulsa no coração do 

discurso da disciplina por meio de toda a Violência que o apenado está submetido 

no ambiente prisional. É que, nos mesmos locais de manifestação do poder, 

coexiste a penitência: ―Esta realidade carcerária (normativa e fenomênica) acabou 

unindo duas faces perversas de modelos hipoteticamente incompatíveis, 

potencializando sua crueldade: o suplício do corpo e a penitência da alma‖ 591. Isso 

explica as razões pelas quais o sistema de controle penitenciário brasileiro está 

empiricamente voltado à penalização corporal, enquanto, normativamente, tem 

como norte legal a pedagogia disciplinar, processo que tem gerado reflexos 

absorvidos por toda a sociedade em explosões de Violência Subjetiva, também, para 

além dos muros das prisões. 
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 BALANDIER, Georges. Sentido e Poder. Portugal: Edições Pedago, 2014, p. 96. 
589

 Vários autores abordam a prisão na forma de sociedade sui generis, dado as particularidades 
expostas no processo de encarceramento. Ver: SYKES, Gresham M. The society of captives: a 
studi of a maximum secutiry prison. Princeton: Princeton University Press, 1974. 

590
 RAUTER, Cristina. Manicômios, Prisões, Reformas e Neoliberalismo. Discursos Sediciosos, v. 
3. Rio de Janeiro: Revan/Instituto Carioca de Criminologia, 1997. 

591
 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 220. 
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Há mais de 50 anos, pesquisas de cunho sociológico sempre 

demonstraram que a organização social dos presos no Universo Intramuros é 

produto da instituição em que estão inseridos ou então, trata-se de uma adaptação 

de determinada subcultura criminal levada para o interior desses espaços.  

No final da década de 1960, o sociólogo estadunidense Charles Tittle 592 

elaborou estudo onde procurava verificar a incorporação dessas subculturas. Da 

pesquisa, o autor concluiu que as organizações promovidas pelos reclusos são 

produto institucional, confirmando a teoria de que o Sistema Prisional produz tipos 

bastante característicos de pessoas e grupos, independentemente das razões que 

as levaram até lá. 593 Como produto da própria instituição prisional, esses indivíduos 

são moldados em suas formas e pautados em seus comportamentos a partir do 

exercício do violento controle do processo (anti)social intramuros pautado pela 

Violência Sistêmica regular e naturalizável do ponto de vista estrutural.  

Também nos EUA, mas cerca de 20 anos antes, Norman S. Hayner e Ellis 

Ash594 elaboravam importantes estudos sobre a sociabilidade no cárcere.  

Concluíram que o processo muito lembra relações entre leões e seu treinador: a 

função de um treinador é fazer seus animais responder ao estalo de um chicote. 

Embora o leão seja adestrado a partir de um conjunto de truques feitos pela 

repetição, dia após dia, o treinador sabe que o animal deve sempre estar na 

defensiva, com medo. Apesar disso, o treinador nunca está certo da simpatia 

completa do leão, tanto que segura consigo uma cadeira na mão e traz uma pistola 

na cintura. Da mesma forma são os homens que, quando presos, são tratados como 

animais, ou eles mantêm a apatia, ou são indiferentes quanto ao regramento 

legal595, ou, então, incitam a rebelião596. 
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 TITTLE, Charles R. Inmate Organization: sex differentiation and the Influence of Criminal 
Subcultures. American Sociological Review. Vol. 34, nº. 4 (Aug., 1969), pp. 492-505.  

593
 No Brasil, Cezar Roberto Bitencourt há anos já afirma que, nestes espaços, o recluso é submetido 
a um processo de (des)aprendizagem que lhe permitirá integrar-se à subcultura carcerária e 
incrementar tipos diferenciados de micro sociedades também, bastante peculiares. Ver: 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004. 

594
 HAYNER, Norman S. & ASH, Ellis. (1940). The Prison as a Community. American Sociological 
Review, No. 4, (Aug., 1940), p. 577-578. 

595
 Cabe aqui tratar da expressão ―Desobediência civil" já que se está tratando da concepção trazida 
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Mas a rebelião é sempre compreendida numa dimensão de rejeição 

aquilo que fora estipulado pela autoridade de um poder constituído (Estado), e 

sempre experimentado coletivamente. Por oposição aos mandamentos da 

autoridade, rebeliões nunca foram bem quistas pelo Estado, tanto que as mais 

regulares formas de protesto público coletivo estão sempre sujeitas a repressão 

policial em explícita violação as liberdades de expressão e manifestação. 597 

                                                                                                                                        
por Max Weber de "poder legítimo" (que institui as leis), tal como aquele poder cujas ordens são 
obedecidas enquanto tais, independentemente de seu conteúdo. Parte-se do pressuposto de que  
o dever fundamental de cada pessoa obrigada a um ordenamento jurídico é o dever de obedecer 
às leis. Este dever é chamado de obrigação política. A observância da obrigação política por parte 
da grande maioria dos indivíduos, ou seja a obediência geral e constante às leis é, ao mesmo 
tempo, a condição e a prova da legitimidade do Ordenamento. Pela mesma razão pela qual um 
poder que pretende ser legítimo encoraja a obediência e desencoraja a desobediência, enquanto 
que a obediência às leis é uma obrigação e a desobediência uma coisa ilícita, punida de várias 
maneiras, como tal. Ver: BOBBIO, Norberto. Desobediência Civil. In: BOBBIO, Norberto; 
MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. I. 11. ed. Tradução de 
Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro Pinto Cacais e Renzo Dini. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 335. 

596
 Considera-se importante, neste momento, tratar da categoria ―rebelião‖, especialmente para 
distingui-la da ―desobediência civil‖ e das outras situações que entram historicamente na vasta 
categoria do Direito de Resistência e, também, dos comportamentos de resistência individual 
sobre os quais se apoiam geralmente as doutrinas da resistência na história das lutas contra as 
várias formas de abuso de poder. Conforme Norberto Bobbio, a desobediência é individual mesmo 
quando apela para a consciência de outros cidadãos. Individual também o caso extremo de 
resistência à opressão, o tiranicídio. Outra característica da resistência individual é a ―não 
violência‖ serve para distinguir a Desobediência civil da maior parte das formas de resistência de 
grupo, que diferentemente das individuais (geralmente não violentas) dão lugar a manifestações 
de Violência onde quer que sejam realizadas. Conforme: BOBBIO, Norberto. Desobediência Civil. 
In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Vol. 
I. 11. ed. Tradução de Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís Guerreiro 
Pinto Cacais e Renzo Dini. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 337. A rebelião é 
típico exemplo de resistência de grupos, assim como o motim.  

597
 Conforme Relatório da Anistia Internacional (Informe 2014/15), intitulado ―O Estado dos Direitos 
Humanos no Mundo‖, p. 72-73, em 2014, no Brasil, milhares de manifestantes saíram às ruas no 
período que antecedeu a Copa do Mundo e durante sua realização nos meses de junho e julho. 
Os protestos ecoaram as grandes manifestações ocorridas no ano anterior para expressar 
insatisfação com uma série de questões, como os custos do transporte público, os gastos 
elevados para sediar grandes eventos esportivos internacionais e o baixo investimento em 
serviços públicos. A polícia geralmente respondeu aos protestos com violência. Centenas de 
pessoas foram cercadas e detidas de modo arbitrário, algumas com base em leis de combate ao 
crime organizado, mesmo sem qualquer indicação de que estivessem envolvidas em atividades 
criminosas. Em abril daquele ano, antes da Copa do Mundo, soldados do Exército e da Marinha 
foram enviados ao complexo de favelas da Maré no Rio de Janeiro. Inicialmente, afirmou-se que 
eles permaneceriam no local até o fim de julho. Mais tarde, porém, as autoridades declararam que 
as tropas ficariam naquela área por tempo indefinido. Essa determinação fez surgirem sérias 
preocupações, considerando-se a debilidade dos mecanismos de prestação de contas pelos 
abusos de direitos humanos cometidos durante operações militares. Até o fim do ano de 2014, a 
única pessoa condenada por algum delito relativo aos episódios de violência durante os protestos 
era Rafael Braga Vieira, um jovem negro que vivia em situação de rua. Embora não tivesse 
participado de manifestações, ele foi preso por ―possuir artefato explosivo ou incendiário sem 
autorização‖, sendo sentenciado a cinco anos de prisão. O laudo pericial concluiu que os produtos 
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É que, conforme se verificou na terceira parte do trabalho, uma das 

características da modernidade foi a configuração do monopólio da Violência pelo 

Estado, a partir do que se presumiria uma legitimidade desse instrumento de 

contenção de comportamentos fora do Direito. Apesar disso, registra Salo de 

Carvalho598, no plano dos conflitos interindividuais e em circunstâncias 

determinadas, há previsão legislativa que legitima a ação do sujeito (considerando-a 

lícita, portanto), ainda que violenta, em defesa de interesse seu ou de terceiro.599 

Além disso, no caso de conflitos entre pessoas físicas, o Direito Penal permite a 

autotutela do cidadão se este estiver em situação de necessidade. Resolve-se, o 

problema, nestas situações, pelo fato de no interior do modelo liberal-legal existir 

previsões para condutas nas quais o titular do direito afetado pode reagir contra o 

perigo600.  

O terreno em que se funda essa Violência Objetiva Intramuros, porém, 

provém do próprio Estado, pois é ele quem expõe a perigo e agride injustamente 

(refere-se, aqui, às violações legais decorrentes do funcionamento regular do 

processo de encarceramento no Brasil) a pessoa que se encontra no ambiente de 

reclusão penal. Como o conflito ―perpassa a esfera do indivíduo e passa a ser 

transindividual, não há capacitação dogmática e legislativa para resposta. Há 

verdadeira aporia jurídica quando o dano, ou a concreta probabilidade de lesão aos 

bens jurídicos, resulta de conduta ativa ou omissiva da Administração Pública e sua 

titularidade é plúrima‖ 601. Noutras palavras, 

                                                                                                                                        
químicos que ele levava – líquidos de limpeza – não poderiam ser usados para fabricar explosivos, 
mas o Tribunal de Justiça desconsiderou essa constatação. 

598
 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 237. 

599
 Trata-se do instituto da Legítima Defesa, previsto no art. 25, do Código Penal Brasileiro. O 
dispositivo contempla a seguinte redação: ―Entende-se em legítima defesa quem, usando 
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu 
ou de outrem‖. O efeito prático é que toda conduta exercida nessas circunstâncias é considerada 
lícita, ou seja, não contrária ao ordenamento jurídico-penal.  

600
 O autor refere-se aqui ao instituto do Estado de Necessidade. Conforme o art. 24 do Código Penal 
Brasileiro, ―Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo 
atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou 
alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se‖. Igualmente a Legítima 
Defesa, o Estado de Necessidade exclui a ilicitude do comportamento, na forma do art. 23 do 
mesmo Diploma: ―Não há crime quando o agente pratica o fato: I - em estado de necessidade;        
II - em legítima defesa; (...).‖         

601
 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 237. 
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Concebe-se juridicamente a autotutela do cidadão contra agressões 

privadas, se preenchidos os requisitos do estado de necessidade 

e/ou da legítima defesa. No caso de agressão pública aos direitos 

fundamentais, porém, as possibilidades de reação legítima são 

ineptas em decorrência da concepção normativista que pressupõe 

eficácia dos instrumentos processuais tradicionais. As soluções 

dadas pelo ordenamento não legitimam a ação defensiva, pois 

inexiste mecanismo eficaz de proteção de bens jurídicos 

transindividuais. 602 

Assim, sem qualquer amparo legal para resistência à Violência comissiva 

ou omissiva exercitada pelo Estado no ambiente prisional, a ―estrutura teórica não 

permite conceber os detentos como sujeitos de direitos‖ 603, o que contribui para que  

essas manifestações ganhem ainda maior aparência de ilegitimidade, exatamente 

pelo fato de que se trata de um espaço em que o Estado deve(ria) ter absoluto 

controle. No entanto, trata-se de uma das poucas alternativas que os presos 

possuem para repelir a Violência Sistêmica empregada pelo Estado no Processo de 

Encarceramento Violento. 

O Informe 2014/15 da Anistia Internacional604 denunciou a continuidade 

da brutalidade da Cárcere no Brasil. Superlotação extrema, condições degradantes, 

tortura e violência continuaram sendo problemas endêmicos nas prisões brasileiras. 

Tanto que, nos últimos anos, vários casos relativos às condições prisionais foram 

encaminhados à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, enquanto a situação nos presídios continuava 

preocupante. Em 2013, 60 detentos foram assassinados na penitenciária de 

Pedrinhas, no Maranhão. Entre janeiro e outubro de 2014, mais de 18 internos foram 

mortos nessa prisão.  

Seguindo o projeto (oculto) genocida, nas primeiras semanas do ano de 

2017, 56 presos foram assassinados no interior do Complexo Penitenciário Anísio 

Jobim (Compaj), em Manaus, capital do Estado do Amazonas. Outros 26 detentos 

forma mortos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de 
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 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 237-238. 
603

 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 138. 
604

 Anistia Internacional (Informe 2014/15). O Estado dos Direitos Humanos no Mundo, p. 74. 
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Natal, Rio Grande do Norte. Vídeos das decapitações foram exibidos pelos meios de 

comunicação. Em termos gerais, desde as primeiras horas do ano, o sistema 

prisional brasileiro exibe seu brutal descontrole: ao menos 126 internos foram mortos 

por outros presos em diferentes conflitos e dezenas fugiram de casas prisionais 

localizadas em diversos Estados. Informações oficiais dão conta de que disputas 

entre facções criminosas que pleiteiam o poder dentro dos presídios e penitenciárias 

do Brasil promoveram essas manifestações horizontais (presos x presos) de 

Violência. 

Embora seja bastante previsível este efeito criminógeno intramuros a 

partir do modelo que se apresenta, além de denunciar um paradigma de 

personalidade violenta bastante próprio do subsistema carcerário e que é 

(re)produzido no apenado,605 esses tipos de manifestações deixam nu o latente 

descontrole dos poderes constituídos no interior desses ambientes. Do discurso 

oficial, de uma forma ou de outra, parte a ideia de contenção imediata da Violência 

Subjetiva que se apresenta.  

Ocorre que todo esse processo de contenção da Violência (notadamente, 

da Violência percebida como uma perturbação do estado ―normal‖ de coisas - 

sempre fora do Direito) é articulado para se isentar toda a ordem e atacar aquilo que 

é, evidentemente, o sintoma. Isso porque, da Violência (horizontal e verticalizada) 

vivenciada no espaço intramuros, refletem de comportamentos coletivos a partir dos 

quais muito raramente será possível dispor de equilibradas barreiras de proteção 

social. 

No Brasil, desde o início da década de 1990, rebeliões tem tomado forma 

organizacional e estendido seus tentáculos para ambientes bastante distantes 

geograficamente do Sistema Prisional. Pesquisa de Camila Caldeira Nunes Dias606 

                                            
605

 Cezar Roberto Bitencourt chama de ―prisionalização‖ a forma como a cultura carcerária é 
absorvida pelos internos. Trata-se de um conceito similar ao que em sociologia se denomina de 
assimilação. BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 
ed. São Paulo: Saraiva, 2004 

606
 DIAS, Camila Caldeira Nunes. Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e 
consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista. 2011. 386 f. 
Tese (Doutorado em Sociologia). Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2011. 
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sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC) traz que a organização nasceu no 

interior do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, e tem instituído uma nova 

figuração social, com divisão funcional e integração social (extramuros) entre os 

seus componentes. Embora já existisse desde a década anterior, foi com o evento 

nacionalmente conhecido como ―ataques de maio de 2006‖607 que o grupo expôs 

publicamente o seu poder hegemônico como organização. No entanto, o que mais 

chamou a atenção no episódio foi o transbordamento das ações da organização do 

Sistema Prisional para diversos bairros da cidade de São Paulo e abrangendo 

diversas regiões daquele Estado. Os movimentos, vale ressaltar, estão sempre 

relacionados a fenômenos de conflitividade no interior das prisões, notadamente, 

relacionados antecedentes picos de Violência praticados pelo Estado nesses 

ambientes. 

Seguindo o modelo organizacional paulista (Primeiro Comando da Capital 

– PCC), em Santa Catarina foi criado o PGC (Primeiro Grupo Catarinense). O ideário 

é, também, bastante semelhante: lutar contra a violência do cárcere e o 

descumprimento dos direitos humanos cometidos no Sistema Prisional do Estado. 

Assim como em São Paulo, em 26 de outubro de 2012, inicia-se uma espiral 

ascendente de Violência (subjetiva) em Santa Catarina atribuída que fora atribuída à 

Facção Criminosa (PGC)608. Após investigações, verificou-se que, dentre os motivos 

que desencadearam essas manifestações, figuraram-se práticas de tortura de 

agentes prisionais contra detentos em um presídio do interior do Estado. 609 

                                            
607

 Conforme o periódico ―Estadão‖, no dia 13 de maio de 2006, 30 pessoas morreram e 25 ficaram 
feridas em uma sequência de 64 atentados, cometidos entre a noite do dia 12 e tarde do dia 13 
contra policiais, guardas-civis e agentes prisionais. Quartéis, delegacias e bases da polícia foram 
também atacados. Simultaneamente, o Estado de São Paulo começou a enfrentar uma 
megarrebelião em presídios. Estimou-se que 24.472 presos de 24 unidades integraram o 
movimento, tendo feito 129 reféns. Nos dias seguintes, os ataques se sucederam com mais 
mortes, interrupção nos serviços de transporte público, incêndios, fechamento de bancos e 
escolas e até mesmo, bloqueio temporário de um dos aeroportos da cidade (Estadão. Veja a 
cronologia dos ataques do PCC em 2006 em São Paulo. 27 de julho de 2015). 

608
 A facção criminosa teria realizado mais de 50 ataques contra ônibus e forças de segurança em 16 
cidades de Santa Catarina naquela semana. 

609
 Em entrevista concedida à BCC Brasil, o Juiz da Vara de Execuções Penais de Joinville, João 
Marcos Buch, afirmou que ―a onda de ataques em Santa Catarina é motivada por uma série de 
fatores, mas na região de Joinville sem dúvida passa pelos reflexos da operação alvo de 
denúncias de tortura‖. (PUFF, Jefferson, KAWAGUTI, Luis, BARBA, Mariana Della. Facção 
Criminosa de Santa Catarina copia modelo do PCC. BCC Brasil. 5 de fevereiro de 2013. 
Disponível em 
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Tal como em São Paulo, descortina-se a concepção construída ao longo 

do tempo no Imaginário Social Catarinense de que as prisões do Estado são 

―universos disciplinares‖ e mundo à parte do plano social externo. Por razões 

bastante naturais, é claro que a Violência Objetiva ou mesmo aquela alinhada a 

subjetividade (como são os casos de tortura, por exemplo) não são tão reprováveis 

pelo público em geral. Por força do Poder Simbólico, porém, oculta-se a Violência 

que decorre do funcionamento regular das Agências de Repressão ao tempo em 

que se mostra a Violência que decorre dos comportamentos que se opõe a ordem. 

Por isso, a Violência que chama a atenção e que precisa rapidamente ser contida é 

aquela oriunda das manifestações, sejam elas na forma de motins, sejam na forma 

de rebeliões, ainda que sejam todas essas formas o sintoma de um crônico 

problema que há tempos se perpetua no interior das prisões. 

Essa tese ainda é reforçada pelo documento final da HRW/Americas que 

discorre sobre as condições das prisões brasileiras há quase 20 anos. O estudo 

mostra que em 1997, ocorreram 195 rebeliões em estabelecimentos sob o controle 

da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. A causa dos conflitos, 

em sua imensa maioria, foi a superlotação no cárcere. Durante todo aquele ano, 

várias vezes, presos nos distritos policiais em São Paulo amotinaram-se pelo direito 

à transferência para presídios menos lotados. 610 

Estudo realizado pelo ILANUD (Instituto Latino-Americano das Nações 

Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente) constatou que as 

principais causas de rebeliões são a demora do Judiciário na apreciação dos direitos 

dos presos; a deficiência da assistência judiciária; a violência e injustiças praticadas 

nos estabelecimentos; superlotação carcerária; má-qualidade da alimentação, 

assistência médica e odontológica, problemas ligados à corrupção; e falta de 

                                                                                                                                        
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/02/130205_tortura_santa_catarina_prisao_jp_lk.sht
ml> Acesso em 21 de novembro de 2015). Um circuito de monitoramento daquela Unidade 
Prisional gravou agentes penitenciários usando bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e 
disparando com tiros de borracha contra dezenas de detentos nus agachados contra uma parede, 
sem mostrar resistência. 

610
 Human Rights Watch. O Brasil Atrás das Grades. Nova Iorque: HRW/Americas, 1998, p. 48. 
Citado por: CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 
223. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/02/130205_tortura_santa_catarina_prisao_jp_lk.shtml
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/02/130205_tortura_santa_catarina_prisao_jp_lk.shtml
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capacitação dos funcionários das penitenciárias, principalmente os diretores.611 

Essas condições fazem parte do dia-a-dia das prisões brasileiras. Abrangem, pois, a 

Violência Objetiva, oculta, quase imperceptível aos Sentidos e que só é notada 

quando os seus sintomas passam a ser possíveis de diagnóstico. 

Então, a questão fundamental é: que tipo de descrição de Violência se 

procura estabelecer aqui? Sabe-se que o terror visto e mostrado afeta a 

subjetividade. Assim, manifestações de presos ou grupos ligados aos setores 

prisionais incitam um estado de insegurança e medo, especialmente potencializados 

pelos instrumentos de mídia. Para que o Estado retome a ordem, a depender do 

tamanho da ―desordem‖ (políticas de visibilidade da Violência Subjetiva por meio 

daquilo que se tratou de Poder Simbólico), suspende-se a lei (ainda que 

excepcionalmente) transformando toda a Violência praticada pelo Estado em virtude 

para impor, pela força, o estado de ordem. Trata-se, na verdade, de uma situação 

bastante paradoxal, semelhante àquilo Giorgio Agamben descreveu quando fez 

referência ao Estado de Exceção: ―(...) apresenta-se como a forma legal daquilo que 

não pode ter forma legal‖ 612.  Daí vem a razoável legitimidade social dos mais 

diversos abusos e violações de direitos em desfavor daqueles que se encontram no 

cárcere.  

Conforme escreve o autor613, no campo jurídico que trata do Estado de 

Exceção, a norma é suspensa ou, mesmo, anulada; mas aquilo que está em causa 

nesta suspensão é, uma vez mais, a criação de uma situação que torne possível a 

aplicação da norma (deve-se criar uma situação na qual possam valer normas 

jurídicas). Assim como um verdadeiro Estado de Exceção, o ambiente prisional 

separa a norma da sua aplicação para tornar esta última possível, o que introduz no 

Direito uma zona de anomia para tornar possível a normatização efetiva do real.  

Neste espaço em que a aplicação da norma e norma exibem a sua 

separação e uma pura força de lei realiza uma norma cuja aplicação está 
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 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 223. 
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 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Excepção. Tradução de Miguel Freitas da Costa. Lisboa/Portugal: 
Edições 70, 2003, p. 12. 

613
 Com base em: AGAMBEN, Giorgio. Estado de Excepção. Tradução de Miguel Freitas da Costa. 
Lisboa/Portugal: Edições 70, 2003, p. 60-61. 
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suspensa,614 em grande parte dos casos, a única possibilidade de manifestação da 

massa carcerária contra os constantes ―ataques‖ de Violência Objetiva pela distância 

entre lei e a sua aplicação, é por meio de rebeliões. 

Há, porém, uma vigorosa objeção estatal e social a qualquer movimento 

que se rebele contra a manutenção do cárcere, pouco importando nesta avaliação o 

grau de violação legal que se adote no ambiente questionado. Por primeiro, porque 

a dogmática jurídica não potencializa instrumentos para obrigar o Estado ao 

cumprimento de seu dever em sede de encarceramento penal615 (como por 

exemplo, a Ação Civil Pública). Em segundo lugar, porque a repressão às rebeliões 

revela uma Violência Simbólica, o que não permite que a sociedade visualize que há 

formas de Violência intramuros que funcionam como causa das demais. Por último, 

porque as pessoas ali envolvidas nessas manifestações são os presos ou pessoas 

ligadas a eles, setor social que o Estado tem todo o interesse em reprimir, pois são 

eles que criariam os obstáculos as suas arbitrariedades no ambiente prisional e que 

procuram, pelos meios disponíveis, neutralizar parte dessa carga de Violência 

absorvida no cotidiano das prisões. 

Veja-se, no entanto, que ao negar o direito à resistência à Violência 

Sistêmica no cárcere, considera-se que na execução da pena privativa de liberdade 

ou mesmo, no cumprimento de restrição de liberdade no decorrer de determinada 

prisão cautelar, não é dada qualquer injustiça que justificaria o direito a essas 

manifestações. A linha argumentativa recorrente é semelhante, pois, aquela que 

serve para reprimir os protestos sociais de rua. É claro que dificilmente um Estado 

coloca à disposição de seus habitantes, em igual medida, todas as vias institucionais 

e eficazes para alcançar a efetividade de todos os direitos. São todos imperfeitos. 

Por isso, assim como o direito aos protestos, não se pode descartar totalmente o 

direito ao protesto e, também, o eventual direito à resistência, igualmente, em razão 

do cárcere. 616 
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 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Excepção. Tradução de Miguel Freitas da Costa. Lisboa/Portugal: 
Edições 70, 2003, p. 66.  
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Neste sentido, no que concerne especificamente às rebeliões, o direito é 

garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu 

―considerando terceiro‖, faz registrar que é ―essencial que os direitos humanos 

sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o homem não seja compelido, 

como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão‖ 617.618 Conforme a 

norma mencionada, havendo um regime de Direito com o respeito aos Direitos e 

Garantias Fundamentais, não teria lugar a rebelião. No entanto, esse direito 

ressurge se o regime deixa de ser o de Direito e passa a ser fundado no arbítrio, tal 

como ocorre nas constantes e brutais violações legais e constitucionais no interior 

do ambiente prisional e onde, inclusive, o Estado de Direito não opera (está 

suspenso), tal como ocorre num Estado de Exceção. É um lugar ―onde a oposição 

entre a norma e a sua actuação atinge a máxima intensidade‖. Tem-se, pois, um 

estado da lei em que esta lei não se aplica, apesar de encontrar-se regularmente em 

vigor. 619 

Sabe-se que essa suspensão da lei retratada na mais pura forma de 

Violência Objetiva é determinada pela dinâmica do processo de encarceramento no 

Brasil, ou seja, não se trata de um acidente de percurso, mas da lógica estrutural do 

sistema, sua expressão mais latente. As manifestações em decorrência dessa 

Violência oculta, por outro lado, são explosivas e irracionais. A primeira tortura para 

manter a ordem; a segunda questiona a ordem com o exercício ativo da desordem. 

A primeira visa silenciar, esconder as constantes violações de direitos 
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 Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela Resolução nº 217 A 
(III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Foi assinada pelo 
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o povo quer para os indivíduos, "o mais sagrado dos direitos e o mais indispensável dos deveres". 
Conforme Gian Mario Bravo, ―este é um caso anômalo de legislação, típico de um Governo 
revolucionário, mas é significativo, porque se repetiu algumas outras vezes, no mundo 
contemporâneo, em situações de emergência ou de alta tensão ideal‖. Ver: BRAVO, Gian Mario. 
Insurreição. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 
Política. Vol. I. 11. ed. Tradução de Carmen C. Varriale, Gaetano Lo Mônaco, João Ferreira, Luís 
Guerreiro Pinto Cacais e Renzo Dini. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998, p. 632. 

619
 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Excepção. Tradução de Miguel Freitas da Costa. Lisboa/Portugal: 
Edições 70, 2003, p. 60-61. 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html
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constitucionalmente estabelecidos; a segunda torna possível mostrar o que a todo 

tempo, por trás dos muros das prisões, se tenta ocultar. 620  

Por isso, preocupações quanto a Violência fundamental que sustenta o 

funcionamento regular da prisão (na forma daquilo que Walter Benjamin chama de 

―Violência Mítica‖) são praticamente nulas, ao passo em que se direcionam todos os 

holofotes para a não menos fundamental Violência que toda e qualquer tentativa de 

minar o funcionamento (na forma da ―Violência Divina‖ de Benjamin) do processo de 

encarceramento. Slavoj Žižek621 explica que é por este motivo que a reação do 

poder estatal contra aqueles que o ameaçar é tão brutal622, e é também, por isso, 

que em sua brutalidade essa reação é precisamente ―reativa‖, protecionista. 

No Estado de Santa Catarina, no ano de 2012, as manifestações do PGC 

causaram grande ―espanto‖ à população e até mesmo às agências que cuidam dos 

setores prisionais e de segurança pública, sobretudo, porque antes das 

manifestações, o Sistema Prisional aparentava perfeitamente em ordem. Com o 

início das rebeliões orquestradas simultaneamente em vários locais do Estado, a 

impressão que se teve é que esses atos de Violência Subjetiva surgiram ―do nada‖, 

na forma daquilo que Walter Benjamin623 chamou de ―Violência Pura‖, ou Divina:  

Se a violência mítica é instauradora do direito, a violência divina é 

aniquiladora do direito; se a primeira estabelece fronteiras, a 

segunda aniquila sem limites; se a violência mítica traz, 

simultaneamente, culpa e expiação, a violência divina expia a culpa; 

se a primeira é ameaçadora, a segunda golpeia; se a primeira é 

sangrenta, a divina é letal de maneira não sangrenta.  

                                            
620

 Inspirado em: IASI, Mauro. Violência, esta velha parteira: um samba-enredo. In: ZIZEK, Slavoj. 
Violência (Posfácio). São Paulo: Boitempo, 2014, p. 188. 

621
 ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: 
Boitempo, 2014, p. 11. 

622
 A resposta do Estado por meio dos segmentos de polícia para esse tipo de delinquente 
(considerado, é bom que se registre, perigoso – perigo que aflora daquilo que ele aparenta ser, 
não de seu comportamento) é, inversamente proporcional a importância do bem jurídico violado. 
Não raro, crimes de resistência à obediência de ordem, emanadas dos servidores, são 
confrontados com emprego de extrema violência e até mesmo, execuções que, ao final, se 
buscam legitimar com ―autos de resistência‖. Ver: CHAVES JUNIOR, Airto; OLDONI, Fabiano. 
Para que(m) serve o Direito Penal? Uma análise criminológica da seletividade dos instrumentos 
de controle social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 149. 

623
 BENJAMIN, Walter. Para uma crítica da violência. In: Escritos sobre mito e linguagem (1915-
1921). São Paulo: Editora 34, 2011, p. 150. 
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Mas, o que mais importa no estudo dessa Violência Subjetiva é aquilo que 

ela deixa nu: as contradições existentes entre as Violências Subjetiva (manifesta) 

das rebeliões e manifestações e a Violência Objetiva (oculta) do processo de 

encarceramento para que se possa encarar em paralaxe a realidade que é exposta 

por meio dessa diferença. Como bem anota Slavoj Žižek 624, ―o candidato mais óbvio 

à ‗violência divina‘ é a explosão de ressentimento que encontra expressão neste 

espectro que vai dos linchamentos de massa ao terror revolucionário organizado‖. 

No Brasil, essas rebeliões inauguram uma nova visão política da prisão e, 

novamente, fazem que sejam questionadas as suas funções e colocando em xeque 

o Sentido de se produzir aquilo que bem sendo produzido pelo cárcere. 

O controle penal tem no cárcere a sua manifestação mais brutal. O 

problema é que a intervenção operada por todos os seus segmentos até 

desembocar na prisão é realizada sobre os reflexos da Violência Sistêmica lá 

mesmo praticada, ou seja, pelo seu sintoma, e não sobre suas causas. De nada 

adianta, assim, atacar determinados comportamentos por meio dos quais se 

manifestam os conflitos, e não sobre os conflitos a partir dos quais brotam as várias 

espécies de Violência. Por isso, não se pretende aqui no estudo buscar fórmulas 

para se aprofundar no estudo da Violência Subjetiva derivada de manifestações 

ligadas ao Sistema Prisional, mas mudar esse terreno de análise por completo. 

Essas manifestações, dentro e fora do ambiente carcerário existem, não porque há 

pessoas más que não suportam a ordem. Na verdade, ―é difícil ser realmente 

violento, realizar um ato que perturbe violentamente os parâmetros básicos da vida 

social‖ 625 a ponto de isso exercer algum efeito positivo sobre o sistema que 

(re)produz cotidianamente a Violência.  

Parafraseando Bertolt Brecht, perguntou-se no Capítulo Inicial deste 

estudo ―o que é um assalto a um banco comparado com a fundação de um banco?‖. 

De maneira analógica, pergunta-se agora: o que são explosões de Violência 

consubstanciadas em transgressões legais patrimoniais, vandalismos e 
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 ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: 
Boitempo, 2014, p. 146. 
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 ŽIŽEK, Slavoj. Violência: seis reflexões laterais. Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: 
Boitempo, 2014, p. 12. 
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enfrentamentos da autoridade, comparadas ao ilegal programa do carcerário voltado 

à constante violação de Direitos Fundamentais das pessoas que se encontram sob a 

tutela do Estado? Perceba-se que as primeiras existem em decorrência da segunda, 

dissolução permanente de todas as formas possíveis de se extrair algum resultado 

positivo (levando-se em conta os seus fins declarados) de cárcere.  

Diante das dificuldades de se enxergar essa sistemática de onde as 

manifestações de oposição a ordem podem soar como algo positivo, a Violência por 

qual a sociedade clama por redução é, sobretudo, subjetiva. Trata-se de um 

sentimento, de um esforço, de uma atribuição de Sentido. É uma experiência do 

mundo exterior, daquilo que se vê, se percebe, de estar ou de se perceber exposto a 

ela. O Poder Simbólico reforça essa representação da Violência na qual ela resta 

situada e reduzida apenas à dimensão do ―negativo‖. E desta constatação, extrai-se 

o altíssimo grau de hipocrisia no discurso de combate à Violência. Isso porque, a 

única Violência que se revela enfrentar é a Violência Subjetiva, a qual se serve de 

um grande banquete de manifestações brutais de Violência Sistêmica. Situar a 

Violência no ―medo do crime‖ ou, então, de ataques de ―facções criminosas‖ ou 

manifestações de pessoas ligadas a grupos relacionados ao cárcere pelo país afora 

é sustentar a Violência inerente à linguagem (Violência Simbólica), que é justamente 

o meio mais inadequado para se superar a Violência Subjetiva.  

Para finalizar a pesquisa, cabe reafirmar quatro pontos626 a título de 

esclarecimento a respeito das violências no cárcere aqui abordadas.  

O primeiro ponto diz respeito ao reducionismo daquilo que se 

compreende, normalmente, por Violência. Estigmatizar a Violência como ―má‖ é, por 

excelência, uma operação ideológica fruto do Poder Simbólico. O grande problema 

não é enxergar aquela Violência nua e crua praticadas nas rebeliões e em 

manifestações aliadas ao Sistema Prisional, das quais, talvez, não haja qualquer 

mediação possível. A mistificação dessa Violência Subjetiva colabora no processo 

de tornar invisíveis as formas fundamentais de Violência Sistêmica, notadamente 
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 Inspirado naquilo que fora anotado por Slavoj Žižek. In: Violência: seis reflexões laterais. 
Tradução de Miguel Serras Pereira. São Paulo: Boitempo, 2014, p. 161-169.  
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oriunda das próprias instituições que operam no encarceramento e que das quais, 

em grande parte das vezes, a Violência Subjetiva é apenas o seu sintoma. 

O segundo ponto diz respeito à relação intrincada entre a Violência 

Subjetiva e a Violência Sistêmica. A Violência não é uma propriedade exclusiva de 

atos determinados. O mesmo ato pode aparecer como violento ou não, a depender 

do contexto em que ele é inserido e o ponto de vista a partir do qual ele é 

observado. Tome-se, por exemplo, os cuidados que o Estado deve dispensar ao 

encarcerado no que diz respeito à sua saúde. Ao se estabelecer uma cadeia de 

significantes-mestres que têm na linguagem a solução da equação para se verificar 

se algum fato deriva ou não de determinada forma de Violência, é possível 

compreender o complexo Sentido desse ritual. Caso se observe alguém que precisa 

de providência médica urgente, é bastante natural que exista uma reação popular 

frente à inoperância dos órgãos de saúde, uma reação diante da omissão do Estado 

neste aspecto (isso ocorre muito frequentemente com animais em situações de 

abandono, por exemplo). Porém, se fechar essa mesma cena na consciência do 

observador com significantes que indiquem que a pessoa que necessita de auxílio 

médico é um recluso que lá se encontra pela prática de um crime que chocou a 

população627, parece que a omissão dos serviços de saúde neste caso aderem 

razoável legitimidade, pois existe um mandato social para tanto.  

Exemplo concreto disso pode ser extraído do seguinte episódio: em 

recente caso onde foram assassinados 56 presos no interior do Complexo 

Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na cidade de Manaus, capital do Estado do 

Amazonas, o Governador daquele Estado minimizou o massacre dizendo que, 

dentre as vítimas ―não tinha nenhum santo‖ 628. Ou seja, amortece-se o horror e 

acolchoa-se o impacto que a realidade, em circunstancias outras, poderia 
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 A depender do discurso que determinou a leitura do fato praticado pelo sujeito, anota Eduardo 
Galeano, o recluso passa a ser definido com um vocabulário provindo da medicina e da zoologia, 
a exemplo de expressões tais como ―câncer‖, ―besta selvagem‖, ―animal‖ (GALEANO, Eduardo. De 
pernas pro ar: a escola do mundo ao avesso. Tradução de Sergio Faraco. 9. ed. Porto Alegre: 
L&PM, 2007, p. 81), o que justificaria qualquer isenção do Poder Público quando as suas 
necessidades mais urgentes.  

628
 No dia 06 de janeiro de 2017, novo massacre com 33 mortos, mas desta vez em um presídio 
estatal do Estado de Roraima. Registraram-se, então, duas matanças numa única semana. A 
respeito deste último, curioso foi o comentário do Ex-secretário de Governo, Bruno Júlio: ―tinha 
que fazer uma chacina por semana‖. 
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provocar.629 É que, conforme Žižek630, quando se percebe alguma coisa como um 

ato de Violência, essa questão é avaliada por um critério que pressupõe o que é a 

situação não violenta ‗normal‘, sendo que a forma mais alta de Violência é a 

imposição desse critério por referência às quais certas situações passam a aparecer 

como ‗violentas‘. Na verdade, o que se faz aqui é ―dissimular o impacto do trauma 

por meio de uma aparência simbólica‖. Neste passo, entende-se que os supostos 

crimes praticados pelos mortos no interior da penitenciária, ainda que sob a tutela do 

Estado, amenizam o brutal descumprimento da CRFB/88 e, por consequência, a 

fatal violação dos Direitos Humanos pelo mesmo Estado que os prega garantir.  

O terceiro ponto de análise se refere à autotutela, juridicamente legítima 

em casos de agressões privadas pelas vítimas da violência, se preenchidos os 

requisitos do estado de necessidade e/ou da legítima defesa631. No entanto, contra  

a Violência Objetiva consubstanciada em casos de violação a direitos legalmente 

instituídos praticados no ambiente intramuros pelos poderes instituídos, as 

possibilidades de reação legítima são ineptas em decorrência da concepção 

normativista que pressupõe eficácia dos instrumentos processuais tradicionais. 632 

Por via reflexa, a única possibilidade de manifestação da massa carcerária contra os 

constantes ―ataques‖ de Violência é por meio de rebeliões. Neste passo, a Violência 

Legítima citada por Max Weber e utilizada na contenção dessas manifestações 

ganha contornos de Violência Sacralizada, já que a Violência Simbólica serve 

também para que se eleja o bode expiatório (René Girard) passível de sacrifício em 

nome do ―bem comum‖. O ocultamento da Violência Objetiva através dos Aparelhos 

Ideológicos do Estado (AIE) opera o direcionamento da contenção a essas 

manifestações (apenas a elas) numa brutal rotinização e naturalização de práticas 

de Violência Sistêmica. Essas rebeliões, como se verificou, são apenas o reflexo de 

outras profundas causas e formas de Violência que restam fora do âmbito de 
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 Exemplo construído conforme: IASI, Mauro. Violência, esta velha parteira: um samba-enredo. In: 
ŽIŽEK, Slavoj. Violência (Posfácio). São Paulo: Boitempo, 2014, p. 180. 
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 IASI, Mauro. Violência, esta velha parteira: um samba-enredo. In: ZIZEK, Slavoj. Violência 
(Posfácio). São Paulo: Boitempo, 2014, p. 181.  

631
 Tratam-se das excludentes de ilicitude previstas, respectivamente, nos artigos 24 e 25 do Código 
Penal Brasileiro.  

632
 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 237-238. 
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visibilidade do público em geral, mas que fazem parte da brutal Violência Objetiva 

operada em sua cotidianidade das prisões brasileiras. 

O quarto e último ponto, mais abrangente, refere-se ao Sentido 

(avaliado aqui no campo da razão) de todo esse ritual que culmina na privação da 

liberdade das pessoas.  O Direito Penal de onde provém o cárcere é instrumento 

extremamente limitado para resolução das causas de maior complexidade. O 

controle penal trabalha, ainda, com a lógica de intervenção direcionada única e 

exclusivamente sobre as pessoas, já que o estado considera cada indivíduo ―uma 

variável independente e não como uma variável dependente das situações as quais 

está inserido‖ 633. Porém, os atos de Violência a que o Direito Penal culmina por 

alcançar, em regra, não são produtos de uma vontade autônoma e individual, mas 

de uma rede de causas e de ações múltiplas que se costuram conforme lógicas 

bastante variadas, algumas delas provenientes da Violência estatal comissiva e 

omissiva do próprio carcerário.  Se ao incluir o suposto criminoso no Sistema 

Prisional, depara-se ele com violações de direitos que ultrapassam em muito a sua 

liberdade de ir e vir, o Estado acaba por produzir e reproduzir a Violência que 

deveria estancar. Neste passo, não se compreende que efeito prático positivo se 

pode extrair de todo esse ritual que se denomina Processo Penal e que, não raro, 

alcança fins latentes que se identificam pelo seu oposto. Se esse Direito potencializa 

a Violência Objetiva (que, como já se registrou, não é menos danosa por ser quase 

que imperceptível aos Sentidos) e, a partir dela, todas as demais formas de 

Violência aqui estudadas, cumpre a ele a responsabilidade pela sua magnitude 

negativa. 

Ao aplicar a pena pela via do Direito Penal, num primeiro momento, nega-

se o desvio praticado pelo agente (etapa ―a‖). Porém, ao negar a prática dos Direitos 

Fundamentais num carcerário repleto de Violência de toda ordem, nega-se (o 

próprio Estado) a pena (etapa ―b‖), consolidando um Direito Penal que vive da 

realização incompleta de seu próprio projeto. Esta falha fatal enraizada 

precisamente no ambiente prisional estabelece o processo de passagem da etapa 
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 BARATTA, Alessandro. Criminología y Sistema Penal: compilación in memoriam. Buenos Aires: 
Euros Editores S.R.L., 2004, p. 342. 
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―a‖ para a etapa ―b‖ que, como resultado, estimula-se o desvio, já que essa negação 

da negação634 (ou negatividade) é a própria matriz lógica do fracasso do projeto do 

Estado para estancar a Violência Subjetiva. 

 Embora seja evidente a negação que opera na etapa ―b‖, os limites 

simbólicos desta fase relacionada ao cárcere permanecem, aguardando-se um 

verdadeiro ―milagre‖ na redução/estancamento de comportamentos alinhados à 

etapa ―a‖. Ignoram-se, neste caso, a baixíssima eficiência congênita do aparelho 

penal de cumprir suas promessas oficiais, consolidando-se um limite às próprias 

forças de contenção da Violência Subjetiva que ele mesmo desencadeia a partir de 

corriqueiras práticas de Violência Sistêmica no cárcere. 

Romper essa circularidade de Violência é sempre um desafio e, acredita-

se, o lugar de enunciação de seu conteúdo está muito além da velha dualidade 

penal ―prevenção/repressão‖. Uma ideia (nada original, é verdade) no Brasil pouco 

experimentada: imagine-se o Estado conceber a si mesmo a oportunidade de 

romper com a etapa ―b‖ e optar por cumprir a legislação que regulamenta as prisões 

no Brasil, bem como os Direitos e Garantias Fundamentais previstas 

Constitucionalmente e relacionadas ao cárcere. Seria, certamente, uma hipótese a 

partir da qual não se negaria a etapa ―a‖ e, por consequência, poder-se-ia afirmar, 

sem hipocrisia, reduzir o impacto causado pelas Violências de toda ordem, inclusive 

aquelas deflagradas pela atuação regular das instituições do Estado, 

ideologicamente naturalizáveis e invisíveis aos Sentidos. 
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 Concepção dialética de matriz regeliana tratada por: ŽIŽEK, Slavoj. O Sujeito Incômodo: o centro 
ausente da ontologia política. Tradução de Maria Luigi Barichello. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 
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CONCLUSÕES 

Findo o percurso reflexivo proposto, entende-se conveniente ressaltar 

algumas conclusões que auxiliarão nas respostas dos dois problemas formulados na 

parte introdutória da pesquisa. Antes, porém, é importante assinalar duas 

advertências centrais. 

A primeira é a de que o trabalho cujos resultados são aqui anotados não 

investigou a Violência no Sentido de ―oposição a uma ordem‖. Isso porque, tomar 

este caminho contribuiria para o discurso construído e difundido somente a partir do 

âmbito subjetivo, Violência esta que é inerente à própria linguagem. Empreendeu-se, 

aqui, uma reflexão marginal sobre a Violência, a partir do que se verificou que ela é, 

também, resultado de manobras ou estratégias exercidas em relações de poder 

através das instituições oficiais. A Violência que fora aqui investigada possui 

configuração velada e é precisamente sustentada no funcionamento catastrófico, 

porém ―regular‖, do processo de encarceramento no Brasil. Objetivou-se, assim, 

desconstruir a ideia de ―violentadores‖ e ―violentados‖, de forma a negar que a 

Violência, em qualquer de suas formas (Subjetiva, Objetiva ou Simbólica), é algo que 

está em local determinado, uma propriedade pertencente a alguém ou alguma 

classe de pessoas.  

A segunda advertência refere-se à operação ideológica que condena 

toda manifestação de grupos relacionados ao Sistema Prisional (práticas notáveis de 

Violência Subjetiva) como má, como negativa do ponto de vista social. Isso porque é 

exatamente essa estigmatização da Violência em nome da ordem que colabora com 

o processo de tornar invisíveis as formas fundamentais de Violência Objetiva 

deflagradas pelo Estado e que se perpetuam, secularmente, no interior do Sistema 

Prisional Brasileiro.  

Feitas essas observações preliminares, avança-se a quatro conclusões 

fundamentais que se extrai da pesquisa. 

A conclusão inicial está alinhada diretamente ao primeiro objetivo 

específico do estudo, investigada especificamente no primeiro capítulo do trabalho. A 
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partir de Slavoj Žižek, abordou-se a paralaxe da Violência para atestar que o Estado, 

sob o pretexto de combater a Violência Subjetiva, serve-se de uma brutal Violência 

Sistêmica que produz, precisamente, os fenômenos que o perturbam. Verificou-se, 

neste caso, que as Violências Subjetiva e Sistêmica não podem ser diagnosticadas 

do mesmo ponto de observação, mas apenas alterando as posições angulares 

estacionárias daqueles que observam cada fenômeno. 

A segunda conclusão parte daquilo que fora registrado no capítulo 

seguinte. Verificou-se aqui que os Aparelhos Ideológicos do Estado (Louis Althusser) 

funcionam como condicionantes sociais do homem ao dispensarem toda uma carga 

de valores a serem reproduzidos ou rejeitados, a depender da conveniência dos que 

detém essa relação de poder (Pierre Bourdieu). A preocupação do Estado a partir 

desses aparelhos é a conservação dos órgãos de poder pelo consenso, o que se faz 

a partir de esquemas que regem o conhecimento na meta da dominação dos sujeitos 

(Poder Simbólico) e assim, na construção e influência do Medo nas políticas de 

visibilidade da Violência Subjetiva (Criminologia Midiática, cunhada por Eugênio Raúl 

Zaffaroni) e ―eleição‖ e consequente ―sacrifício‖ (René Girard) do agente motivador 

dessa Violência. Canaliza-se a vingança por meio de recursos essencialmente 

políticos, pelo que, é bastante natural que as pessoas, em termos gerais, acreditem 

que o poder punitivo está neutralizando o causador da insegurança que lhe perturba. 

Por isso, o Sistema de Justiça Criminal é preservado e utilizado como instrumento, 

também, de convencimento social de que a punição é o remédio para os desviantes 

protagonistas da Violência e, a partir dele, com maiores e mais duras penas, menos 

Violência se terá. Na prática, porém, pouco parece importar se, em termos materiais, 

o sacrifício do bode expiatório desenvolve, de fato, o resultado programado e 

sustentado no discurso oficial. 

A terceira conclusão pode ser extraída do terceiro objetivo específico do 

estudo. Atestou-se que a Violência Legítima (Max Weber) expressada por meio do 

Controle Penal Institucionalizado é quase que sempre negligenciada, o que faz 

confirmar que a Violência não é inimiga da civilização, pelo contrário, encontra-se no 

cerne do vínculo social. Tanto que, enquanto a Violência ―fora do direito‖ (e que só 

pode ser compreendida em referência a determinado quadro normativo) parece ser 
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uma possibilidade sempre presente, a Violência Legítima integra o funcionamento 

regular das próprias instituições, o que a torna necessária, vez que o Direito se 

sustenta em nome da sua própria Violência. Três exemplos foram trabalhados pra 

que se confirme o que se conclui neste campo.  

O primeiro tratou da Violência Legítima e criminalização de 

comportamentos pela via penal. Neste ponto, verificou-se que a opção de 

manutenção de uma estrutura de Violência no campo penal legislativo (David 

Garland; Jonathan Simon) fulmina qualquer chance de desconstrução da Violência 

Estrutural. Essa preferência faz reproduzir a Violência a si mesma num programa de 

circularidade e na melhor forma daquilo que Michel Foucault denominou de 

―isomorfismo reformista‖: apesar de sua idealidade, as reformas legais servem para 

que as coisas se mantenham exatamente como estão. 

O segundo exemplo proposto abordou a Violência Legítima e a 

Jurisprudência do Crime. Constatou-se neste espaço que, apesar de o Poder 

Judiciário ter como principal função o controle da legalidade e a máxima realização 

dos Direitos Fundamentais constitucionalmente previstos, é justamente este campo 

do Poder que sinaliza e leva à imposição da Violência sobre as pessoas (Robert 

Cover). A interpretação da norma é usada para legitimar a Violência do Estado num 

sistema de manutenção de forças para garantir o controle social, pois é justamente 

nas estruturas sociais que o Direito se mostra necessário. Neste turno, são bastante 

comuns as violações legais por aqueles que são encarregados constitucionalmente 

de garantir as regras do jogo processual numa clara manifestação de Violência 

Objetiva que acaba por gerar consequências diretas e indiretas em todo o Sistema 

Prisional e naquilo que se compreende por seu produto. 

O terceiro exemplo utilizado para firmar esta terceira conclusão recaiu 

sobre a Violência Legítima no cárcere, onde se verificou que, apesar dos seus 

efeitos muito raramente coincidirem com aquilo que fora projetado no discurso (fins 

declarados), a legitimidade do cárcere é bastante manifesta, bem como as 

Violências que decorrem de sua prática. 

A última conclusão a se anotar é que a Violência Objetiva do cárcere 
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produz um resíduo estrutural constante e só deixa de se situar no silêncio quando há 

uma reação manifestada por explosões de Violência Subjetiva dentro ou fora do 

ambiente prisional. As manifestações são, por isso, consideradas uma intrusão 

incômoda, pois rompem com a Violência em nome da ordem mediante o exercício 

ativo da desordem e que torna possível mostrar a Violência que a ordem tentava 

ocultar.  

Para tanto, tratou-se inicialmente da gênese da pena de prisão a partir de 

Michel Foucault, Dario Melossi e Massimo Pavarini. Na sequência, estudou-se os 

fins da prisão contemporânea, espaço em que a fundamentação teórica ficou por 

conta de Loïc Wacquant, Nils Christie, Zygmunt Bauman e também, os norte-

americanos David Garland, John Keith Irwin e Jonathan Simon. Por fim, 

investigaram-se os reflexos dos mecanismos de Violênica na constituição e 

distribuição do Processo de Encarceramento no Brasil. Constatou-se que a negação 

da Violência Subjetiva a partir dessa Violência Objetiva é, em última instância, o 

efeito de uma perspectiva bastante distorcida. Isso porque, dessa segunda Violência 

(oculta), brotam reflexos e novas manifestações de Violência Subjetiva (que é o seu 

sintoma), agora, buscando estancar a segunda Violência que negava a primeira. 

Esse retrospecto dialético forma aquilo que se compreende por ―lógica da repetição‖, 

pois a ―negação da negação‖, neste campo de probabilidades, nada mais é do que a 

repetição da Violência em sua expressão mais pura. A partir daquilo que trouxe 

Slavoj Žižek, a negação da negação é a própria matriz lógica do fracasso necessário 

do projeto do sujeito. Pela via inversa, ―uma negação sem sua negação 

autorreferente seria, precisamente, a realização bem-sucedida da atividade 

teleológica do sujeito‖. Então, essa segunda negação encontra-se situada naquilo 

que se verifica das veladas manifestações de Violência alinhadas ao projeto 

penitenciário brasileiro. 

Conclui-se, por fim, que a Violência Objetiva Intramuros colabora em 

perpetuar a Violência Subjetiva experienciadas fora dos muros das prisões num 

estado de maior gravidade e extensão que o próprio dano social provocado pelo 

comportamento delinquente tão alarmado pelos meios de comunicação de massa e 

que se sustenta combater. É que as prisões brasileiras, tal com elas são praticadas, 
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não estão inscritas em nenhum texto legal, ou seja, são todas ilegais. Promove-se 

nesses ambientes um Estado fora do Direito, ou campos de exceção dentro do 

Estado onde a lei é, regularmente suspensa (Giorgio Agamben).  

Pontuaram-se, neste espaço, vários casos através dos quais se 

descortinou a concepção construída ao longo do tempo no Imaginário Social de que 

as prisões brasileiras são ―universos disciplinares‖ e mundo à parte do plano social 

externo. Por razões bastante naturais, é claro que a Violência Objetiva ou mesmo 

aquela alinhada a subjetividade (como são os casos de tortura, por exemplo) não 

são tão reprováveis pelo público em geral. Por força do Poder Simbólico, oculta-se a 

Violência que decorre do funcionamento regular das Agências de Repressão ao 

tempo em que se mostra a Violência que decorre dos comportamentos que se opõe 

a essas mesmas agências. Por isso, a Violência que chama a atenção e que precisa 

rapidamente ser contida é aquela oriunda das manifestações, ainda que seja essa 

Violência apenas o sintoma de um crônico problema que há tempos se perpetua no 

interior das prisões. Esse reflexo, no entanto, não é revelado por instrumentos 

tradicionais de contenção de Violência, mas por reações violentas de ―antiviolência‖, 

pois esta se revela como a única possibilidade de manifestação da massa carcerária 

contra os constantes ―ataques‖ de Violência Objetiva rotinizada no ambiente 

prisional. Neste passo, a Violência Legítima citada por Max Weber e utilizada na 

contenção dessas manifestações ganha contornos de Violência Sacralizada, já que 

a Violência Simbólica serve também para que se eleja o bode expiatório (René 

Girard) passível de sacrifício em nome do ―bem comum‖. O ocultamento da Violência 

Objetiva através dos Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE) opera o direcionamento 

da contenção a essas manifestações (apenas a elas) numa brutal rotinização e 

naturalização de práticas de Violência Sistêmica. Então, essas manifestações de 

grupos alinhados ao cárcere, como se verificou, são apenas o reflexo de outras 

profundas causas e formas de Violência que restam fora do âmbito de visibilidade do 

público em geral, mas que fazem parte da brutal Violência Objetiva operada em sua 

cotidianidade do processo de encarceramento no Brasil. 

Registradas as conclusões do trabalho, retomam-se os dois problemas 

que, na parte introdutória, motivaram a pesquisa: 
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a) As prisões brasileiras, instrumento de controle penal 

institucionalizado, são projetadas no sentido de que se tenha 

reduzida a Violência Subjetiva? 

Provisoriamente, naquele momento, a hipótese formulada para esta 

indagação foi a seguinte: 

Não. Ao que parece, o Sistema Prisional Brasileiro sempre foi mantido a 

partir de uma proposta bastante paradoxal: primeiro diz ao condenado que a pena 

lhe está sendo imposta dentro de um projeto para que alcance a sua reabilitação e 

reinserção social (discurso alinhado à paz social, a ordem e a justiça e, portanto, 

―antiviolência‖); logo em seguida, lança este apenado num ambiente que possui 

como característica fundante a naturalização do descumprimento da lei. Por isso, ao 

invés de servir como instrumento redutor das violências aparentes, a Violência 

Sistêmica praticada no Sistema Intramuros colabora em perpetuar a Violência 

Subjetiva experienciadas dentro das grades e também, fora dos muros das prisões 

num estado de maior gravidade e extensão que o próprio dano social provocado 

pelo comportamento delinquente tão alarmado pelos meios de comunicação de 

massa, que se sustenta combater. Por isso, o Processo de Encarceramento no 

Brasil produz e reproduz a Violência para dentro e fora desses ambientes, refletindo 

o seu produto e estimulando cargas de Violência Subjetiva nos campos mais 

diversos da sociedade à qual se aplica. 

b) A projeção da Violência Subjetiva dentro e fora das prisões por 

ações atribuídas a presos e/ou grupos relacionadas ao universo 

prisional é produto da Violência Sistêmica operada nessas 

instituições penais? 

Num juízo a priori, a resposta a esta pergunta foi a seguinte: 

Sim. O controle penal tem no cárcere a sua manifestação mais brutal. 

Nestes ambientes, a Violência Sistêmica se consubstancia na naturalização de 

violação a direitos legalmente instituídos por parte do Estado. Por via reflexa, a única 

possibilidade de manifestação da massa carcerária contra as constantes investidas 
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de Violência é por meio de, motins, rebeliões e manifestações. Por força do Poder 

Simbólico, se oculta a Violência Objetiva que decorre do funcionamento regular das 

Agências de Repressão ao tempo em que se mostra a Violência Subjetiva que 

decorre dessas manifestações. Como esses atos que partem do interior do Sistema 

Prisional tem como núcleo fundante a oposição a ordem, é logo tratado como um 

mal que precisa ser contido, ainda que essa Violência Subjetiva seja o sintoma de 

um crônico problema que há tempos se perpetua no interior das prisões no Brasil. 

Concluído a pesquisa, é de se registrar que ambas as hipóteses 

levantadas para os problemas acima (―a‖ e ―b‖) foram devidamente confirmadas.  

Para finalizar, parafraseando Bertolt Brecht, perguntou-se no Capítulo 

Inicial deste estudo ―o que é um assalto a um banco comparado com a fundação de 

um banco?‖. De maneira similar, pergunta-se agora: o que são explosões de 

Violência consubstanciadas em transgressões legais e enfrentamentos da 

autoridade comparados ao ilegal programa carcerário voltado à constante violação 

de Direitos Fundamentais das pessoas que se encontram sob a tutela do Estado? 

Se as primeiras existem, sobretudo, em decorrência da segunda, é de se refletir que 

produto (ou resultado) se pode esperar de todo esse ritual que culmina na prisão. Se 

essa institucionalização da exceção pela via do Direito (estado de coisas 

inconstitucional) potencializa a Violência Objetiva e, a partir dela, as demais formas 

de Violência aqui estudadas, cumpre aos seus protagonistas, também, a 

responsabilidade pela sua magnitude negativa. 

Problema é que, com relação à Violência Subjetiva, pode-se ―jogar o jogo‖ 

de se encontrar um culpado, acusando determinada pessoa ou grupo de pessoas 

pela violação daquilo que se compreende por ordem, ao passo que no que se refere 

à Violência Objetiva, a responsabilidade pela Violência parece não poder ser 

atribuída a ninguém: as coisas apenas acontecem.635 Isso não invalida a real 

possibilidade, porém, de que se verifique que as diversas formas de Violência 

                                            
635

 Trecho inspirado em Slavoj Žižek, quando faz um paralelo entre o Capitalismo e o Comunismo. In: 
ŽIŽEK, Slavoj. O Sujeito Incômodo: o centro ausente da ontologia política. Tradução de Maria 
Luigi Barichello. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 215 (nota 26). 
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Subjetiva relacionadas ao Sistema Prisional se qualifiquem como verdadeiro sintoma 

do cotidiano e violento projeto carcerário brasileiro.  
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