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Direito 
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axiológica, podendo a norma, por sua vez, converte-se em fato, em um ulterior 
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integração normativa determinada por novas exigências axiológicas e novas 

intercorrências fáticas.” 5 

Direito Penal (legislação penal) 

“[...] é o conjunto de leis que traduzem normas que pretendem tutelar bens 

jurídicos, e que determinam o alcance de sua tutela, cuja violação se chama 

‘delito’, e aspira a que tenha como consequência uma coerção jurídica 

particularmente grave, que procura evitar o cometimento de novos delitos por 
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Direito Penal (saber do direito penal) 
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Legitimação 

“Processo mediante o qual se atribui legitimidade ao sistema. Trata-se do 

processo de reprodução ideológica do sistema penal e produção de consenso 

(real ou fictício) a seu respeito, tanto em relação aos agentes do sistema quanto 

ao público em geral.” 10  

Pena 

“Palavra intrinsecamente ligada à idéia de sofrimento, castigo, aflição, punição, 

compaixão, dó, mágoa ou tristeza. [...] normalmente nela se pensa partindo da 

premissa que serve – ou servirá – aos outros. A palavra, por evidente, ganha 

giros para tentar salvar o vivente e fazer sofrer os outros. Está, portanto, na 

ordem do dia quando o assunto é democracia e seus espaços.” 11 

Pessoa 

“Por pessoa deve-se entender a qualidade que provém da capacidade de 

autodeterminar-se em conformidade com um sentido (capacidade que pode ser 

real ou potencial e, inclusive, pode limitar-se à reunião dos caracteres físicos 

básicos dos que podem exercê-la)”.12  

Política Criminal  

“[...] é a ciência ou a arte de selecionar os bens (ou direitos), que devem ser 

tutelados jurídica e penalmente, e escolher os caminhos para efetiva tal tutela, o 

que iniludivelmente implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos.” 13 

Prisão 
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“[...] região mais sombria do aparelho de justiça [...] é o local onde o poder de 

punir, que não ousa mais se exerce com o rosto descoberto, organiza 

silenciosamente um campo de objetividade em que o castigo poderá funcionar em 

plena luz como terapêutica e a sentença se inscrever entre os discursos do 

saber.” 14 

Processo de Criminalização 

“[...] construção da realidade criminal, no âmbito do sistema de controle social 

formal (sistema penal)”. 15 

Punição 

“[...] é a ação e efeito sancionatório que pretende responder a outra conduta, 

ainda que nem sempre a conduta correspondente seja uma conduta prevista em 

lei, 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.” 16 

Ressocialização 

Termo usado indiscriminadamente como “reeducação” e, freqüentemente, a sua 

instrumentalização na forma de “tratamento penitenciário”, ao qual se atribui uma 

função bastante análoga ao tratamento médico.17 

Sistema Penal 

“[...] controle social punitivo institucionalizado, que na prática abarca a partir de 

quando se detecta ou supõe detectar-se uma suspeita de delito até que se impõe 

e executa uma pena, pressupondo uma atividade normativa que cria a lei que 
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institucionaliza o procedimento, a atuação dos funcionários e define os casos e 

condições para esta atuação [...] englobando a atividade do legislador, do público, 

da polícia, dos juízes, promotores e funcionários e da execução penal.” 18 

Sociedade 

“[...] podem-se entender duas coisas: a) um ente superior, de que dependem os 

homens que o integram; ou b) a própria relação inter-humana, ou seja, o 

fenômeno da coexistência.” 19 

Valor 

“O valor é sempre valor para alguém. O caráter valioso só surge ao ser quando 

ele entra em relação com uma consciência valoradora. O objetivismo radical, que 

considera os valores como qualidades reais das coisas, e o psicologismo, que os 

considera atitude caprichosa e efêmera dos indivíduos, desconhecem ambos 

isto.” 20 
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RESUMO 

A presente Dissertação “Da Crise de Legitimidade à Eficácia 

Invertida do Modelo Jurídico Repressivo Penal Contemporâneo” tem por 

pressuposto a Linha de Pesquisa de Produção e Aplicação do Direito, dentro da 

Área de Concentração Fundamentos do Direito Positivo. Tem por objetivo 

empreender uma abordagem crítico-reflexiva acerca dos fins da pena e da 

funcionalidade da Execução Penal. A crise de legitimidade do Direito Penal 

explicita-se na medida em que os objetivos declaradamente propostos pelo 

discurso oficial não estão sendo atingidos, talvez, nem sequer, buscados. A 

operacionalidade do modelo de execução penal revela o cumprimento de funções 

invertidas às declaradas, convertendo-se na lógica estrutural de 

operacionalização de todo sistema penal. Este estudo está distribuído em três 

capítulos. No primeiro analisa-se a necessidade histórica do Direito Penal 

enquanto instrumento regulador da coexistência humana, bem como aborda-se as 

teorias que tentam justificar a aplicação e cominação da pena ao longo da história 

da humanidade. No segundo capítulo, analisa-se os fins não declarados do 

Direito Penal e da pena no Estado Contemporâneo. No terceiro capítulo, avalia-

se a deslegitimidade da ideologia do tratamento ressocializador da pena, diante 

de duas variáveis: a) o apenado, via de regra, não experienciou em sua existência 

um autêntico processo de socialização (como então ressocializá-lo?); b) as 

condições oferecidas pelo modelo de Execução Penal não permitem o 

cumprimento do projeto de (re) socialização do apenado. A pesquisa, finalmente, 

revela a confirmação das hipóteses levantadas, mostrando que não há apenas 

um profundo déficit histórico de cumprimento das promessas oficialmente 

declaradas pelo Direito Penal (em seu discurso oficial), mas o cumprimento de 

funções notadamente invertidas àquelas pretendidas pela Execução Penal. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de Investigação foi 

utilizado o Método Indutivo, na Fase de Tratamento de Dados o Método 

Cartesiano, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente Dissertação é 

composto na base lógica Indutiva. 
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RESUMEN 

La presente Disertación “De la Crisis de Legitimidad a la 

Eficacia Invertida del Modelo Jurídico Represivo Penal Contemporáneo” tiene 

como presupuesto la Línea de Investigación de Producción y Aplicación del 

Derecho, dentro del área de concentración Fundamentos del Derecho Positivo. Su 

objetivo es realizar un abordaje crítico-reflexivo acerca de los fines de la pena y 

de la funcionalidad de la Ejecución Penal. La crisis de legitimidad del Derecho 

Penal se hace explícita en la medida en que no se alcanzan los objetivos 

declaradamente propuestos por el discurso oficial, y tal vez ni buscados. La 

operación del modelo de ejecución penal revela el cumplimiento de funciones 

invertidas a las declaradas, habiéndose convertido en la lógica estructural de 

operación de todo sistema penal. Este estudio está distribuido en tres capítulos. 

En el primero se analiza la necesidad histórica del Derecho Penal como 

instrumento regulador de la coexistencia humana y se abordan las teorías que 

intentan justificar la aplicación y conminación de la pena a lo largo de la historia 

de la humanidad. En el segundo capítulo se analizan los fines no declarados del 

Derecho Penal y de la pena en el Estado Contemporáneo. En el tercer capítulo, 

se evalúa la ilegitimidad de la ideología del tratamiento resocializador de la pena, 

frente a dos variables: a) el penado, generalmente, no experimentó en su 

existencia un auténtico proceso de socialización (entonces, ¿cómo 

resocializarlo?); b) las condiciones ofrecidas por el modelo de Ejecución Penal no 

permiten el cumplimiento del proyecto de (re)socialización del penado. La 

investigación, finalmente, revela la confirmación de las hipótesis levantadas, 

mostrando que no hay solamente un profundo déficit histórico en el cumplimiento 

de las promesas oficialmente declaradas por el Derecho Penal (en su discurso 

oficial), sino el cumplimiento de funciones esencialmente contrarias a aquellas 

pretendidas por la Ejecución Penal. En relación a la Metodología empleada, se 

registra que en la Fase de Investigación fue utilizado el Método Inductivo, en la 

Fase de Tratamiento de Datos el Método Cartesiano, y el Informe de los 

Resultados expresado en la presente Disertación fue compuesto sobre la base de 

la Lógica Inductiva. 
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INTRODUÇÃO 

A presente Dissertação intitulada “Da Crise de Legitimidade 

à Eficácia Invertida do Modelo Jurídico Repressivo Penal Contemporâneo” tem 

como objeto as funções do Direito Penal e da pena no Estado hodierno. 

O tema será desenvolvido na linha de pesquisa de 

Produção e Aplicação do Direito, dentro da Área de Concentração 

Fundamentos do Direito Positivo. 

O objetivo institucional é a obtenção do Título de Mestre 

em Ciência Jurídica pelo Curso de Mestrado do Programa de Pós Graduação 

Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ/UNIVALI, enquanto que o objetivo 

geral visa apresentar aos operadores do direito uma reflexão crítica acerca dos 

fins da pena declaradamente propostos pela dogmática penal e os objetivos 

efetivamente por ela alcançados em nível de práxis. 

Os objetivos específicos da pesquisa constituem-se em: a) 

analisar as funções efetivamente exercidas pelo cárcere; b) demonstrar a 

inadequação desta instituição para os fins de controle da criminalidade e de 

reinserção do desviante na sociedade; c) refletir acerca da (in) eficácia do Direito 

Penal e da pena relativamente aos seus objetivos declarados, e avaliar suas 

funções latentes, notadamente invertidas às propostas oficiais; d) analisar  

criticamente a pretensão de ressocializar o delinquente por intermédio da pena 

privativa de liberdade; e) avaliar a relação de exclusão entre a prisão e a própria 

Sociedade e a repercussão desse fenômeno no processo de transformação da 

realidade humana e social do detento. 

Os problemas que de início se apresentaram no desenvolver 

dos trabalhos consubstanciaram-se nas seguintes indagações: 

a) A operacionalização da pena privativa de liberdade exerce 

alguma função capaz de realizar efetivamente seus objetivos declarados? 

b) O ambiente carcerário permite desenvolver algum 

trabalho reabilitador com o recluso? 
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c) É possível reservar-se à prisão a solução para os 

fracassos e falhas de toda uma estrutura social que culmina por desembocar nas 

práticas desviantes? 

Para tanto, levantou-se as seguintes hipóteses: 

a) No que se refere à prevenção geral, é impossível verificar-

se empiricamente o impacto intimidatório da pena in abstrato; quanto à prevenção 

especial, além da ressocialização não ser possível por meio do cárcere, 

evidenciam-se resultados contrários aqueles declaradamente propostos. 

b) A possibilidade de transformar um “delinqüente”, pessoa 

de conduta anti-social violenta em um indivíduo socializável, mediante uma pena 

carcerária, parece não existir. 

c) Pouco se pode esperar da prisão quanto aos objetivos de 

prevenção especial positiva. Igualmente, é ingênua a ideia de que a prisão é a 

única forma de fazer frente aos riscos da violência e da criminalidade.  

Reintegração do sentenciado na sociedade significa, antes de tudo, corrigir os 

determinantes de exclusão social desses setores, para conduzi-los a uma vida 

pós-penitenciária que não signifique o regresso à reincidência criminal, ou à 

marginalização secundária e, a partir daí, uma vez mais, volta à prisão. 

O relatório da pesquisa será apresentado em três 

capítulos. Inicia-se o trabalho no Primeiro Capítulo abordando-se a construção 

social do crime e da pena a partir das experiências da vida social, ou seja, da 

coexistência humana. As normas de conduta surgem com a promessa de regular 

essa convivência que é marcadamente conflitiva. Por fim, a pena aparece como 

promessa de restabelecer a ordem jurídica afetada pela conduta humana que 

violar as regras de convivência pré-estabelecidas.  

Num primeiro momento, faz-se um resgate histórico 

descritivo do conceito de pena. Após, realiza-se uma análise crítico-reflexiva da 

manipulação ideológica do sentido da pena. Ao apresentar as teorias que tentam 

justificar sua existência e aplicabilidade, analisa-se a pena no imaginário social, 

na maioria das vezes, construído a partir de instrumentos de manipulação 
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ideológica e de discursos que só apresentam sustentação no plano da razão 

abstrata. 

No Segundo Capítulo registram-se os fins não declarados 

do Direito Penal e da pena no Estado Contemporâneo. Aborda-se aqui a 

seletividade do sistema penal, percebendo-se que a pena exerce função 

meramente simbólica de manifestação do poder, pois somente são a ela 

submetidos os alvos do sistema, notadamente aqueles pertencentes aos mais 

baixos extratos sociais. A finalidade dessa operacionalização seletiva, embora 

não declarada, manifesta-se tão somente para a manutenção desse poder, por 

meio do qual é possível concluir acerca da enorme dificuldade de se teorizar uma 

função socialmente útil para o sistema penal. 

O aporte teórico é fundamentado a partir da Criminologia 

Crítica, baseado no paradigma da reação social e em contraposição ao 

paradigma etiológico, amplamente difundido e aceito até a década de 1960. O 

paradigma da reação social nega princípios essenciais que davam sustentação à 

criminologia tradicional, dentre eles, o princípio do fim e da prevenção. Para a 

criminologia crítica, o princípio da prevenção, ao invés de exercer um efeito 

reeducativo sobre o delinquente, determina a consolidação de uma verdadeira e 

própria carreira criminal (labeling approach), consolidando-se a pena, em um 

poderoso reprodutor da criminalidade. 

No Terceiro Capítulo, aborda-se as funções simbólicas da 

pena privativa de liberdade e a sua eficácia invertida quanto a seus objetivos 

declarados. Simbólicas porque a instrumentalização da execução penal brasileira 

a partir da teoria da prevenção especial positiva, notadamente esculpida no art. 1º 

da Lei 7.210/84, nas condições que se apresenta, não pode ser eficaz (ou não é 

feito para sê-lo), mas apenas para suscitar a aparência de funcionalidade e 

eficácia quanto ao projeto proposto. 

Questiona-se, assim, a legitimidade da ideologia do 

tratamento (re) socializador, porque se desvirtua como planificação (deve ser) de 

um “ser que ainda não é” para converter-se em um “ser que jamais será”, pois 

não se mostra possível de realização. 
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Ao final, propõe-se a desconstrução de qualquer perspectiva 

reabilitadora por meio do cárcere, ao tempo que se mostra fundamental a busca 

por um novo paradigma político criminal. Busca-se, compreender, neste contexto, 

não uma “reforma” operativa apenas no campo dogmático, que seria pouco 

produtiva. A letra da norma e sua aplicação são dois momentos distintos, uma vez 

que o trabalho do jurista se limita ao universo da norma, excluindo-se o 

conhecimento da eficácia de sua aplicação concreta. Demonstra-se a 

necessidade da ideologia do tratamento ser reinterpretada e reconstruída sobre 

uma base distinta, fundada na realidade sócio-histórica e ético-política da 

Sociedade, portanto, externa ao direito penal. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre os verdadeiros e latentes objetivos do Direito Penal e da pena no Estado 

Contemporâneo. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação21 foi utilizado o Método Indutivo22, na Fase de Tratamento de 

Dados o Método Cartesiano23, e, o Relatório dos Resultados expresso na 

presente Dissertação é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as 

Técnicas do Referente24, da Categoria25, do Conceito Operacional26 e da 

Pesquisa Bibliográfica27. 

                                            
21 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 

estabelecido[...]. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da 
pesquisa jurídica. 10 ed. Florianópolis: OAB-SC editora, 2007. p. 101. 

22 “[...] 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 e 
Metodologia da pesquisa jurídica. p. 104. 

23 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, 
Eduardo de oliveira. A monografia jurídica. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 
22-26. 

24 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma 
pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa 
jurídica. p. 62. 
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Deixa-se consignado que o trabalho renuncia a pretensão de 

completude em razão dos extremados aspectos e questionamentos que o tema 

suscita. O propósito é contribuir, de alguma forma, para a discussão crítico-

reflexiva da manipulação ideológica que o cárcere exerce no imaginário social, 

sobretudo, decorrente de sua falsa percepção de eficácia instrumental no 

combate à criminalidade, quando nem mesmo é projetado para sê-lo, mas para 

gerar a ilusão de que é. 

 

                                                                                                                                    
25 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.”  PASOLD, 

Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 31. 
26 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja 

aceita para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa 
jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 45. 

27 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, 
Cesar Luiz. Prática da Pesquisa jurídica e Metodologia da pesquisa jurídica. p. 239. 



CAPÍTULO 1  

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO CRIME E DA PENA 

1.1 COEXISTÊNCIA E SOCIABILIDADE 

“O homem é um ser social”. Esta afirmação é atribuída 

originalmente a Aristóteles e mais tarde, revisitada por diversos autores, dentre 

eles, Thomas Hobbes, o qual considerava, contrario sensu, que “todo homem é 

inimigo de todo homem” 28. Este registro, inclusive, retrataria o homem que nega a 

sua sociabilidade, pois o que Hobbes faz 

num texto armado como o Leviathan, é constituir alvos. O homem 
natural é quem se apodera pela força de qualquer bem, não 
apenas do que excede o necessário à sobrevivência – mas de 
tudo: matando, em vez de dominar, o outro. Por isso, não 
corresponde a nenhum grupo social, mas à figura, por Hobbes 
construída, do homem que nega a sociabilidade.29 

Hobbes sustentava que enquanto iguais por natureza, os 

homens são capazes de causar um ao outro o maior dos males, a morte. Se se 

aduz depois uma segunda condição objetiva, a escassez de bens, pelo que pode 

ocorrer que mais de um homem deseje possuir a mesma coisa, a igualdade faz 

surgir em cada um a esperança de realizar seu próprio objetivo. Disto nasce um 

estado permanente de desconfiança recíproca, que leva cada um a se preparar 

mais para a guerra – e, quando necessário, a fazê-la – do que a busca da paz.30 

Em todo caso, parte-se da verossimilhança da afirmação de 

que o ser humano não pode viver isolado em si mesmo. Assume-se como ponto 

de partida inquestionável que, para realizar os seus objetivos e satisfazer as suas 
                                            
28 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Tradução de 
João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 109. 
29 RIBEIRO, Renato Janine. Ao leitor sem medo: Hobbes escrevendo contra seu tempo. 2. ed. Belo 
Horizonte: Editora da UFMG, 1999, p. 84. 
30 BOBBIO, Norberto. Thomas Hobbes: A teoria política de Hobbes. Tradução de C. Nelson Coutinho. Rio 
de Janeiro: Campus, 1991, p. 34. 
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pretensões, o homem precisa do auxílio dos demais, necessitando, em última 

análise, da experiência da vida social, ou seja, da “co-existência”. 31 

Por mais paradoxal que possa parecer, essa “co-existência” 

pode favorecer a integração à comunidade até mesmo por meio da solidão. 

Maffesoli32 exemplifica com a experiência do monge, que só compreende como 

referência seu vínculo ao corpo místico da Igreja. Neste caso, não se trata de uma 

solidão que leva ao “eu” empírico e individualista, mas ao ser original do qual todo 

mundo faz parte. Assim, até mesmo o errante pode ser solitário, mas não é 

isolado, e isso porque participa, realmente, imaginária ou virtualmente, de uma 

comunidade vasta e informal que, não tendo obrigatoriamente duração longa, 

nem por isso é menos sólida. 

Neste contexto, a relação humana autêntica desvela-se por 

seu caráter envolvente e significante. A característica fundamental do existir 

humano radica no ser-com-o-outro. Tanto a forma mais inautêntica, massificada 

de viver o coletivo, quanto o modo mais autêntico de viver a vida comunitária 

revelam esse fundamento da existência humana.33 

A coexistência, aqui tratada, nem mesmo abrange a 

predisposição humana. Como observou Kant há mais de dois séculos, o nosso 

planeta é uma esfera, e como permanecemos na superfície dessa esfera e nela 

nos movemos, não temos outro lugar para ir e, portanto, estamos destinados a 

viver para sempre na vizinhança e companhia de outros. Em longo prazo, manter 

a distância, que dirá ampliá-la, está fora de questão: nosso movimento em torno 

da superfície esférica acabará reduzindo a distância que pretendíamos alargar. 34 

                                            
31 MEROLLI, Guilherme. Fundamentos críticos de Direito Penal. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 
2010, p. 11-12. 
32 MAFFESOLI, Michel. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. Tradução de Marcos de 
Castro. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 71. 
33 DIAS, Maria da Graça dos Santos. Refletindo sobre a criança e o adolescente: um desafio ao Direito neste 
trânsito para a Pós-Modernidade, p. 51-52. In DIAS, Maria da Graça dos Santos; MELO, Osvaldo Ferreira 
de; SILVA, Moacyr Morra da. Política Jurídica e Pós-Modernidade. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2009. 
34 BAUMAN, Zigmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução de Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004, p. 149. 
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Esse é o destino que a natureza reservou aos seres 

humanos: colocar todos na superfície de um planeta esférico. A unidade da 

humanidade é o derradeiro horizonte de nossa história universal.35 Por esta razão, 

a natureza culmina por obrigar o homem à visão de hospitalidade (recíproca) 

como preceito supremo e necessário. Dessa forma, o homem sempre aparece em 

sociedade interagindo de maneira muito estreita com outros homens.36 Reúnem-

se dentro da sociedade em grupos permanentes, alternativa ou eventualmente 

coincidentes ou antagônicos em seus interesses e expectativas.37 

Sabe-se, no entanto, que esta convivência não é pacífica e 

sim, caracterizada pelos mais diversos conflitos. Os conflitos entre grupos se 

resolvem de forma que, embora sempre dinâmica, logra certa estabilidade que vai 

configurando a estrutura de poder de uma sociedade. Revela-se, então, o 

paradigma do homem civilizado e preocupado com o tratamento a seus 

semelhantes. Neste imaginário, o homem polido da cultura é contraposto ao 

outro: o bárbaro. A negação do convívio amistoso, a ruptura com as regras e os 

limites impostos pela civilização caracterizam os atos daquele que, por atavismo 

ético ou estético, não ultrapassou a infância da humanidade e, em conseqüência, 

não atingiu a natureza domada pela disciplina da cultura.38 

O bárbaro é representado como esteticamente feio e 

moralmente corrompido. É estereotipado como perverso e desprovido de freios 

inibitórios cujo habitat é estabelecido nas margens da cultura preconizada pelo 

                                            
35 BAUMAN, Zigmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Tradução de Carlos Alberto 
Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004, p. 149-150. 
36 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). 
37 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. 56. 
38 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: Rio de 
Janeiro, 2008, p. 183. 
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homem de imagem civilizada e virtuosa. Esta representação simbólica e 

profundamente presente na história da civilização se materializa através de 

específicas bipolaridades: o maniqueísmo em que o mundo (social) pode ser 

dividido entre o bem e o mal, especialmente quando a questão a ser tratada é 

aquela concernente aos desvios comportamentais mais explícitos. Neste caso, 

segundo registra Andrade39, o senso comum enaltece a existência de homens de 

bem e homens maus, sendo os primeiros os artífices dos sadios valores e da boa 

vida que os segundos, em alarmante expansão, estariam impedindo de viver. 

Neste espaço, as normas de conduta surgem com a 

promessa de regular essa convivência marcadamente conflitiva. O direito vem ao 

mundo para cumprir funções concretas dentro de e para uma sociedade que 

concretamente se organizou de determinada maneira.40 O respeito a essas 

normas torna-se condição indispensável para atingir-se a “co-existência” entre os 

atores do corpo social. Tanto isso deve ser considerado, que Muñoz Conde41, ao 

tratar especificamente do âmbito criminal, estabelece a incomensurável 

importância desse regramento: 

[...] sem a sanção do comportamento social desviado (delito), a 
convivência humana em uma sociedade tão complexa e altamente 
tecnificada como a sociedade moderna seria impossível. A pena 
(ou, quando for o caso, a medida de segurança) é uma condição 
indispensável para o funcionamento dos sistemas sociais de 
convivência. 

Ao investigar-se este universo de normas, pode-se, 

inclusive, vislumbrar importantes aspectos da organização social de determinado 

povo. Foi dessa forma que fez Durkheim42, ao classificar as sociedades segundo 

o tipo de solidariedade, a saber, mecânica ou orgânica43, elencou entre os 

                                            
39 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema Penal Máximo X Cidadania Mínima: códigos de 
violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 20. 
40 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 
19. 
41 MUÑHOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. Barcelona: Boch, 1975, p. 121. 
42 DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. Os Pensadores – 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 
1983. 
43 Nesse momento do estudo é que devemos citar a distinção realizada por Durkheim entre a Solidariedade 
Mecânica e a Solidariedade Orgânica. A solidariedade mecânica é típica das sociedades arcaicas pré-
capitalistas. É uma solidariedade por semelhança, pois os indivíduos se diferem pouco um dos outros, 
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elementos que propiciaram à classificação a forma predominante de Direito 

existente. 

A vida social do ser humano é governada por regras e 

normas.44 Assim, certamente não há incorreção em lembrar aqui as palavras de 

Nilo Batista45, que “das sociedades pré-letradas até as pós-industriais, os homens 

movem-se dentro de sistemas de regras”. Não há, portanto, sociedade que não 

estabeleça a norma46 com o objetivo de organizar-se. Essas normas possuem 

origem e tratamento bastante diversificados, funcionando de forma simultânea e 

com características e sanções próprias: a) normas religiosas47 (não cobiçar a 

mulher do próximo, por exemplo); b) normas de caráter exclusivamente morais 

(não provocar discussão com familiares no almoço de domingo); c) normas 

                                                                                                                                    
identificando-se por meio de suas famílias, religião, tradições e costumes (In SHECAIRA, Sérgio Salomão. 
Criminologia. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2004, p. 216). Aos indivíduos pertencentes a essas 
sociedades falta a personalidade ou mesmo a individualidade, sendo que a “consciência coletiva” é um forte 
instrumento de coação e, conseqüentemente, “coesão” social. A consciência individual, considerada sob esse 
aspecto, é uma simples dependência do tipo coletivo, que segue todos os seus movimentos. Nas sociedades 
em que esta solidariedade (mecânica) é muito desenvolvida, o indivíduo não se pertence, pois ele é 
literalmente uma coisa da qual a sociedade dispõe (In DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. 
Os Pensadores – 2 ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 69). Já a solidariedade orgânica é típica das 
sociedades capitalistas, onde em virtude da grande divisão social do trabalho, há maior independência entre 
os indivíduos. Também, nessas sociedades, obrigatoriamente pós-iluministas, há uma predominância do 
caráter absolutamente individualista, com o desenvolvimento dos direitos humanos e limitação da ingerência 
do Estado na órbita privada, resultados obtidos pelas revoluções burguesas. Nesse último tipo de sociedade o 
que mantém a coesão social é a própria divisão social do trabalho, caracterizada por uma grande 
especialização profissional. Tal se dá, pois quanto mais independentes as instituições e especializadas, mais 
dependentes se tornam uma das outras, pois se necessitam mutuamente para garantir a unidade da sociedade. 
Para o desenvolvimento dessa solidariedade se faz necessário um desenvolvimento individual cada vez 
maior. Durkheim comenta: “A segunda (solidariedade orgânica) é apenas possível se cada um tem uma esfera 
de ação que lhe é própria, por conseguinte, uma personalidade. É preciso, pois, que a consciência coletiva 
deixe descoberta uma parte da consciência individual, para que aí se estabeleçam estas funções especiais que 
ela não pode regulamentar; quanto mais extensa esta região, tanto mais forte é a coesão resultante dessa 
solidariedade” (In DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. Os Pensadores – 2 ed. São Paulo: 
Abril Cultural, 1983, p. 70). 
44 GIDDENS, Anthony. Sociologia. Tradução de Sandra Regina Netz. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005, p. 
172-175. 
45 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 
17. 
46 Norma é definida por Osvaldo Ferreira de Melo como toda regra que serve de pauta a uma conduta ou 
para agir (In MELO, Osvaldo Ferreira. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: OAB/SC Editora, 
2000, p. 68). 
47 Como conjunto de normas de origem religiosa, o direito canônico corresponde à vontade de deus revelada 
nas Escrituras Sagradas e, desse modo, apresenta-se, para além dos costumes laicos que imperam no 
continente durante a Idade Média, como único conjunto de normas verdadeiramente válido para a 
universalidade dos homens. In PHILIPPI, Jeanine Nicolazzi. A Lei: Uma abordagem a partir da leitura 
cruzada entre Direito e Psicanálise. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 114. 
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sociais (vestir-se de forma adequada em razão do ambiente que se apresenta); d) 

normas jurídicas48 (respeitar o limite de velocidade no trânsito, não matar, etc) 49. 

Dentre todas essas espécies normativas, a última (norma 

jurídica) possui algumas particularidades que a torna especial frente às demais: a) 

a norma jurídica é uma prescrição como sentido de ato de vontade do órgão 

competente; b) é bilateral – atributiva, pois se refere à integração de pelo menos 

dois sujeitos vinculados numa relação jurídica da qual decorrem direitos e 

deveres; c) para garantir que a conduta prescrita seja efetivamente devida, a 

norma jurídica estatui uma sanção (pena ou execução civil) a ser aplicada 

coercitivamente contra o sujeito de direito cuja conduta violar a prescrição; d) 

atribui àquele que for prejudicado pela violação da norma o direito de reclamar do 

Estado o exercício da força (coerção) para que ele seja garantido o direito 

pretendido (exigibilidade).50 

A exigibilidade, portanto, é a razão da existência da própria 

norma jurídica, garantida, conforme Bobbio51, por uma sanção externa e 

institucionalizada. Nela está subentendida e dela é a principal característica 

distintiva das demais espécies normativas. 

 

1.2 DIREITO PENAL E PENA: REGULADORES DA COEXISTÊNCIA SOCIAL 

Partindo da premissa de que a coexistência é indeclinável no 

mundo contemporâneo, o Estado utiliza-se do Direito para facilitar e regulamentar 

a convivência dos homens em sociedade. Apesar de existirem inúmeras outras 

                                            
48 As características essenciais da norma jurídica são a coercibilidade (Qualidade que tem a norma jurídica de 
autorizar ou negar o exercício de uma pretensão, sob ameaça de coerção) e a exigibilidade (Faculdade que a 
lei assegura aos cidadãos, dando-lhes meios jurídicos de agir na defesa de direitos ameaçados ou feridos, 
contra quem os lesou. A exigibilidade é uma característica exclusiva da norma jurídica, por ser garantida pelo 
poder coercitivo do Estado (In MELO, Osvaldo Ferreira. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis: 
OAB/SC Editora, 2000, p. 21/30). 
49 MEROLLI, Guilherme. Fundamentos críticos de Direito Penal. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 
2010, p. 13. 
50 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de Política do Direito. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris 
Editor / CMCJ-UNIVALI, 1998, p. 36-37. 
51 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Tradução de Maria Celeste Cordeiro Leite 
dos Santos. Brasília: Editora UNB, 1999, p. 27. 
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formas de controle, a pena é o instrumento pela qual se busca proteger os 

indivíduos de eventuais lesões a determinados bens jurídicos, assim 

considerados, em determinada formação social. 

O instrumento através do qual se manifesta a pena chama-

se Direito Penal, que segundo Welzel52, é aquela parte do ordenamento jurídico 

que determina as características da ação criminosa e lhe impõe penas ou 

medidas de segurança. Formalmente falando, assim, podemos conceber o Direito 

Penal como a parcela do ordenamento jurídico que fixa os fatos puníveis (crimes), 

e estabelece as suas consequências jurídicas (penas ou medidas de segurança). 

Von Liszt53, por sua vez, registra que “o direito penal é o conjunto das prescrições 

emanadas do Estado que ligam ao crime como fato a pena como conseqüência”. 

Neste contexto, observa-se que no conceito formal de Direito Penal apresentam-

se contidas três categorias fundamentais: “norma, crime e pena, em torno das 

quais gravita a Dogmática Jurídico-Penal” 54. 55 

Zaffaroni e Pierangeli56 destacam que com a expressão 

Direito Penal se designam, conjunta ou separadamente, duas entidades 

diferentes: a) o conjunto de leis penais, isto é, a legislação penal; e b) o sistema 

de interpretação desta legislação, isto é, o saber do direito penal. Os autores 

explicam: 

Tendo em conta esta duplicidade, e sem pretensões de dar uma 
definição – e sim uma simples noção -, podemos dizer 
provisoriamente que o direito penal (legislação penal) é o conjunto 
de leis que traduzem normas que pretendem tutelar bens 
jurídicos, e que determinam o alcance de sua tutela, cuja violação 
se chama “delito”, e aspira a que tenha como conseqüência uma 
coerção jurídica particularmente grave, que procura evitar o 
cometimento de novos delitos por parte do autor. No segundo 

                                            
52 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán: parte general. Traducción de Juan Bustos Ramírez e Sérgio 
Yañez Pérez. 11. ed. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1993, p. 11. 
53 VON LISZT. Franz. Tratado de direito penal alemão. Vol. 1. Tradução de José Hygino Duarte Pereira. 
Brasília: Senado Federal/Superior Tribunal de Justiça, 2006, p. 1. 
54 Trata-se, pois, do saber discursivo do Direito Penal, igualmente conhecido por Direito Penal-ciência. 
55 MEROLLI, Guilherme. Fundamentos críticos de Direito Penal. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 
2010, p. 24. 
56 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. 78. 
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sentido, direito penal (saber do direito penal) é o sistema de 
compreensão (ou de interpretação) da legislação penal.57 

O Direito Penal, portanto, regula as relações dos indivíduos 

em sociedade e as relações destes com a mesma sociedade. Os valores que o 

Direito Penal tutela não interessam ao indivíduo, exclusivamente, mas à 

coletividade como um todo. Dessa forma, a grande característica do moderno 

Direito Penal é a sua finalidade preventiva: antes de punir o infrator da ordem 

jurídico penal, procura motivá-lo para que dela não se afaste, estabelecendo 

normas proibitivas e cominando as sanções respectivas, visando evitar a prática 

do crime. 58 

Vários autores, em contrapartida, já afirmaram que o objetivo 

de combate ao crime não é próprio do Direito Penal.59 Conforme registrava 

Fragoso60, 

O crime é um fenômeno sócio-político, que se deve basicamente a 
um conjunto de fatores ligados à estrutura econômico-social, em 
relação aos quais o Direito Penal tem muito pouca influência. Não 
se resolve o problema da criminalidade com o Direito Penal. É 
inútil tentar evitar certas ações, tornando-as delituosas. 

A efetividade do Direito Penal é sua capacidade para 

desempenhar a função que lhe incumbe o atual estágio da nossa cultura. Esta 

função é a de garantia externa de auto-realização humana, isto é, a garantia de 

disponibilidade daquilo que se considera que pode ser necessário para realizar-se 

em co-existência (para escolher ser o que se quer ser). Logo, é efetivo o Direito 

Penal capaz de servir de garantia externa da existência e coexistência humana.61 

                                            
57 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. 78-79. 
58 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 3. 
59 Neste sentido: MACHADO, Luiz Alberto. Direito Criminal: parte geral. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1987, p. 14. 
60 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: parte geral. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
p. 6. 
61 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. 315. 
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Um Direito Penal que não tenha esta capacidade será não 

efetivo, e gerará tensões sociais e conflitos que acabarão destruindo sua eficácia. 

Não obstante, continuará sendo Direito Penal e estará vigente enquanto for 

sustentado. 

Em nossa cultura, explicam Zaffaroni e Pierangeli62, o Direito 

Penal existe para o homem e não o homem para o Direito Penal; o Direito Penal é 

algo que serve ao homem para alguma coisa (é significativo) e, se não 

descobrirmos para que serve (sua significação), retiraremos do Direito Penal a 

sua característica de fato humano. 

A diferença estará na efetividade da norma penal: o Direito 

Penal fundamentado na natureza humana será efetivo e libertador, ao passo que 

o Direito Penal divorciado de qualquer base antropológica não será efetivo, mas 

meramente repressivo. 

Na medida em que o Direito Penal perde efetividade, deve 

fazer um uso maior da força para conservar sua vigência. Se nada interrompe o 

processo de “repressão”, este termina por aniquilar o Direito Penal que, em certo 

momento, deixa de ser Direito para ficar reduzido a um mero uso da força.63 

Esta força a que Zaffaroni e Pierangeli se referem está 

sensivelmente atrelada à cominação e aplicação da pena como instrumentos de 

controle social. O poder punitivo estatal, centralizado, dita as regras legais, e a 

discussão que se firma na retribuição penal são seus fins, ocultos ou não.  

O contrato social eleva o Estado à posição de expressão 

soberana do povo, com seus poderes e funções, e a pena passa a ser 

compreendida como a retribuição à conturbação da ordem jurídica imposta pelos 

homens e consagrada pelas leis. A sanção penal seria necessária para 

restabelecer a ordem jurídica afetada pela conduta humana64, violadora de 

                                            
62 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. 314-315. 
63 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. 324. 
64 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça restaurativa e paradigma punitivo. Curitiba: Juruá, 2009, p. 44. 
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interesses do corpo social. Mas, indaga Nilo Batista65: “o que significarão 

“interesses do corpo social” numa sociedade dividida em classes, na qual os 

interesses de uma classe são estrutural e logicamente antagônicos aos da outra?” 

Ver-se-á, portanto, que o desenvolvimento do Estado está intimamente ligado ao 

da pena e, como adverte Bittencourt 66, para uma melhor compreensão da sanção 

penal, deve-se analisá-la levando-se em consideração o modelo sócio-econômico 

e a forma de Estado em que se desenvolve esse sistema sancionador, 

caracterizadas no pensamento político-jurídico por teorias justificadoras. 

�

1.3 TEORIAS DOS FINS DA PENA 

A pena é o que caracteriza o direito penal, e cada teoria da 

pena é uma teoria do direito penal que tem suas próprias raízes filosóficas e 

políticas.67 Sem pretender esgotar a enorme lista de teorias que foram 

elaboradas, dar-se-á na presente dissertação destaque as orientações gerais por 

elas adotadas. Neste contexto, as teorias da pena costumam ser classificadas em 

absolutas, relativas e mistas. 

As teorias dos fins da pena se formulam, principalmente, a 

partir da filosofia idealista alemã68, ligada intrinsecamente à ideologia filosófica 

cristã. De acordo com essa construção teórica, a pena serve para realização da 

                                            
65 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 
21. 
66 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 80. 
67 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. 106. 
68 O Idealismo é uma corrente filosófica que emergiu apenas com ao advento da modernidade, uma vez que a 
posição central da subjetividade humana é fundamental. Seu oposto é o materialismo. Tendo suas origens a 
partir da revolução filosófica iniciada por Descartes e o seu cogito existencial, é nos pensadores alemães que 
o Idealismo está em geral associado, desde Kant até Hegel, que seria talvez o último grande idealista da 
modernidade. Muitos, ainda, acreditam que a teoria das idéias de Platão é historicamente o primeiro dos 
idealismos, em que a verdadeira realidade está no mundo das ideias, das formas inteligíveis, acessíveis 
apenas pela razão.  
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justiça, pois, na medida em que compensa a culpabilidade do autor (ou o elimina, 

como defendia Hegel69), restaura o direito transgredido. 70  

A essa definição, deu-se o nome de teorias retributivas ou 

absolutas, de forma que 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.71 Essas teorias 

sustentam que a pena encontra sua justificação em si mesma, sem que possa ser 

considerada um meio para fins ulteriores. Seus defensores foram, dentre outros, 

Carrara, Petrocelli, Maggiore e Bettiol na Itália, Binding, Maurach, Welzel e 

Mezger na Alemanha, mas, principalmente, Kant e Hegel. Para o primeiro, seu 

fundamento encontra respaldo na ordem ética, para o segundo, na ordem jurídica. 

Para as teorias relativas ou preventivas, 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 à pena se impõe para que não volte a delinqüir.72 

Elas desenvolvem-se, portanto, em oposição às teorias absolutas, concebendo a 

pena como um meio para obtenção de ulteriores objetivos. 73 Subdividem-se em 

teorias relativas da prevenção geral, em que a pena surte efeitos sobre os 

membros da comunidade jurídica que não delinqüiram, e da prevenção especial, 

que age sobre o próprio delinqüente contra quem a pena foi imposta. 

Quanto às teorias mistas ou unificadoras da pena, 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 

                                            
69 A concepção hegeliana acerca da pena de morte ou eliminação do delinqüente será debatida 
oportunamente. 
70 ROXIN, Claus. La Evolución de la politica criminal, el derecho penal y el proceso penal. Valencia: 
Tirant lo Blach, 2000, p. 19. 
71 ROXIN, Claus. La Evolución de la politica criminal, el derecho penal y el proceso penal. Valencia: 
Tirant lo Blach, 2000, p. 19. 
72 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 89. 
73 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. 106. 
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teorias relativas.74 Seus defensores, por um lado, defendem a impraticabilidade 

da retribuição em todas as suas conseqüências, 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”.  

Antes de passar-se ao exame de cada teoria de maneira 

mais aprofundada, cabe aqui esclarecer três aspectos de suma importância para 

a adequada compreensão do estudo que se realiza: 

a) as diversas idealizações das teorias da pena são produtos 

de determinados contextos históricos, de maneira que a pena dever ser analisada 

levando-se em consideração o modelo sócio-econômico e a forma de Estado em 

que se desenvolve o sistema sancionador. 75 

Assim, para exemplificar, esclarece-se que o Estado pode 

utilizar-se da pena com finalidades muito distintas: nos Estados modernos, o 

direito de punir é monopólio estatal, razão pela qual sua função é determinada 

pelas tarefas atribuídas ao próprio Estado; no Estado de base teocrática, a pena 

pode simplesmente ser justificada como exigência de justiça, como se fosse um 

castigo divino; nos Estados absolutos, a pena é caracterizada por ser um fim em 

si mesma. Neste caso, o Estado não funciona como instrumento de promoção do 

indivíduo na sociedade e a pena aparece com a única finalidade de submeter os 

súditos ao poder estatal; no Estado liberal, tenta-se fundamentar a pena criminal 

na necessidade de estabilização do sistema social. 76 

b) para evitar graves e freqüentes equívocos, esclarecer a 

distinção de função do conceito da pena. Mir Puig 77 ensina quem em seu 

“conceito” a pena é um “mal” que se impõe “por causa da prática de um delito”. 

                                            
74 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. 107. 
75 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 80. 
76 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). 
77 MIR PUIG, Santiago. Función fundamentadora de la prevención general positiva. Madrid: ADPCP, 
1986, p, 61.  
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Conceitualmente, a pena é um “castigo”. Porém, admitir isto não implica, 

necessariamente, que a função, o fim da pena, seja a “retribuição”; 

c) por último, aclarar acerca das incomensuráveis diferenças 

entre a finalidade do Direito Penal e a finalidade da pena, pois, aqui, a questão 

está em saber qual efeito deve produzir a pena, para que o Direito Penal possa 

realizar, com êxito, os seus objetivos; vale dizer, aqui, a questão está em saber 

qual é a possível justificação da pena em razão da necessidade que o Direito 

Penal possui de realizar seu objetivo maior, qual seja, prevenir delitos. 78 A fim de 

esclarecer essa diferenciação, Roxin79 anota: 

Do objetivo do Direito penal e, portanto, das disposições penais, 
há que se diferenciar a finalidade da pena, que se imporá no caso 
concreto. Se o Direito penal tem que servir à proteção subsidiária 
de bens jurídicos e, com isto, ao livre desenvolvimento do 
indivíduo, assim como à manutenção de uma ordem social 
embasada neste princípio, então, mediante este objetivo, somente 
se determina, num primeiro momento, qual conduta pode cominar 
o Estado. Sem embargo, com isto não está decidido, ainda, de 
que maneira deverá surtir efeito a pena, para cumprir com a 
missão do Direito Penal. 

Registrados esses necessários esclarecimentos, passa-se 

ao exame das teorias absolutas da pena, também chamadas de retribucionistas. 

 

1.3.1 A pena como retribuição da culpabilidade 

Os defensores das denominadas teorias retributivas 

discorrem que o fundamento que justifica o castigo radica na justa retribuição da 

violação do direito cometida pelo delinqüente, desconsiderando, como afirmam 

Cobo del Rosal e Vives Anton80, qualquer possibilidade de consideração utilitária 

                                            
78 MEROLLI, Guilherme. Fundamentos críticos de Direito Penal. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris:, 
2010, p. 64. 
79 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 81. 
80 ROSAL, Manuel Cobo del; ANTÓN, Tomás de Vives. Derecho Penal: parte general. 2. ed. Valencia: 
Tirant lo Blanch Alternativa, 1987, p. 565. 
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para justificar a pena. Não há, neste caso, nenhum fim socialmente útil.81 Por 

estas razões, trata-se de uma teoria “absoluta” e desvinculada de qualquer efeito 

social.  

A concepção de pena como retribuição realmente 

compensatória é conhecida desde a Antiguidade e permanece viva na 

consciência do corpo social com certa naturalidade: a pena deve ser justa e sua 

aplicação pressupõe que corresponda em quantidade e qualidade com a 

gravidade do delito cometido, a fim de compensá-lo.82 

As raízes dessas teorias encontram lugar mais significativo 

no Estado absolutista, onde sobrevivia a idéia de que o poder do soberano lhe era 

concedido diretamente por Deus. Tratava-se, então, da teoria do direito divino, 

onde se confundiam religião, teologia e política, e onde, até para fins utilitários, 

era obrigatório vincular-se um fundamento religioso para vislumbrar aceitação. 83 

O direito penal, neste contexto, é exercido pela autoridade de um poder judiciário 

central, totalmente subordinado a figura do rei. Daí nasce a compreensão de todo 

ato ilícito, de todo delito, ser um delito contra o poder central. Todo delito 

praticado é, acima de tudo, ato ilícito que ousa afrontar o ilimitado poder real e, 

por conseqüência, contra o próprio Deus. Por isso, uma característica nuclear 

desse período é a prerrogativa do suplício como forma de sublinhar o papel da 

punição como mecanismo de revitalização do poder real.84 

Neste contexto, deve ser entendida, no século XVII, a 

tentativa de Hobbes (1588-1679), de conceber o Estado como um produto do 

medo gerado pelo estado natural, caracterizado pela guerra de todos contra 

todos. Para controlar esse medo, busca-se a paz mediante um Estado absolutista, 

idealizado na época, como única garantia de segurança social. 

                                            
81 Discute-se, neste contexto, se a justa retribuição pode qualificar-se como “fim” da pena, vez que não se 
espera “nada” além da aplicação dela própria. 
82 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 82. 
83 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 105. 
84 Ver FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história de violência nas prisões. Tradução de Ligia M. Ponde 
Vassallo. Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 1989, primeira parte. 
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Mas, o Estado absolutista é conhecido também como um 

Estado de transição entre a baixa Idade Média e a Sociedade Liberal, marcado 

pelo surgimento da burguesia e com ela, o acúmulo de capital. Os suplícios 

deram lugar à outra forma de punição, pois era preciso evitar a confrontação física 

entre súdito e soberano. Esta mitigação dos suplícios se deu em grande parte 

pela proliferação da ideologia humanitária no século das luzes. Passa a vigorar o 

contratualismo no Estado burguês, pois, se a sociedade havia sido criada para 

tutelar e defender o homem, seu poder devia ser limitado por seu próprio objeto85. 

Com o contratualismo, cuja máxima expressão é Rousseau, 

a natureza da pena mudou de sentido e, como conseqüência, mudou também o 

próprio direito penal. Se a própria sociedade é estabelecida mediante um 

contrato, o homem que pretende alcançar a riqueza por uma via não autorizada 

por aquele, viola aquilo que o contrato preceitua. Qual é a sanção para quem viola 

o contrato? Uma reparação, uma indenização. Mas, e quanto aos homens da 

massa criminalizada que nada possuíam? O que deles se expropriava? A única 

coisa que podiam oferecer no mercado: sua força de trabalho, sua liberdade. Daí 

surge, explica Zaffaroni86, a ideologia que faz da privação da liberdade uma pena, 

que até então havia sido apenas uma medida preventiva durante o processo, pois 

as penas eram corporais. 87 

Mas, como podia ser mensurada essa pena? Roxin88 

esclarece que por detrás das teorias absolutas encontra-se a medida doutrinada 

por Talião: olho por olho; dente por dente, isto é, a pena é aquela necessária para 

reparar o mal causado com o crime praticado. Essa era a ideologia que se 

                                            
85 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. 226. 
86 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. 227. 
87 A mesma lógica é apresentada por RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 
Tradução de Gizlene Neder. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999, p. 21: “Nas sociedades mercantilistas do 
século XVII, a mão de obra especializada, necessária para a produção manufatureita, era escassa. A 
conseqüência foi uma mudança nas relações de mercado, com o aumento dos salários e nível de vida dos 
trabalhadores. O sistema penal, para adequar-se a essa situação extinguiu as penas corporais e instituiu a pena 
de trabalhos forçados, quando então a prisão se torna a principal modalidade de punição.” 
88 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 82. 
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impunha e que conduzia à limitação do poder quanto ao montante da sanção a 

ser aplicada. 

O desenvolvimento mais perfeito da ideologia de Talião 

encontra-se no filósofo alemão Immanuel Kant, considerado um dos mais 

importantes defensores das teorias absolutistas ou retribucionistas e cujas idéias 

foram manifestadas na obra A metafísica dos costumes. Outro filósofo alemão 

não menos importante e defensor das teorias aqui estudadas é Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, cuja obra Princípios da Filosofia do Direito conceitua a expressão 

retributiva e compensadora da pena. Por isso, vale aqui realizar uma exposição 

acerca das formulações desses dois pensadores, vez que suas doutrinas são as 

mais influentes no pensamento jurídico retributivo, mas com uma diferença 

particular: enquanto em Kant a fundamentação é de ordem ética, em Hegel é de 

ordem jurídica. 

1.3.1.1  A retribuição em Kant 

Até Immanuel Kant (1724-1804), o pensamento iluminista e 

seus seguidores manejavam o conceito de razão de modo um tanto difuso. Deve-

se a Kant a investigação sobre o alcance do próprio conceito de razão como 

fundamento do direito. 

Kant elabora sua concepção retributiva de pena sobre a 

ideia de que a lei penal é um imperativo categórico89. 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 

                                            
89 De acordo com a razão prática kantiana, a ação é moral quando responde a um dever de consciência, que 
não se orienta por nenhuma outra consideração, tal como convivência, oportunidades, etc. Esses imperativos 
de consciência, que prescindem de outras considerações, são denominados por Kant de imperativos 
categóricos. Portanto, a ação é moral quando responde ao imperativo categórico. Os outros imperativos, que 
respondem às demais considerações, são para Kant os imperativos hipotéticos. O filósofo sintetiza o 
imperativo categórico em duas fórmulas célebres: “Age somente segundo uma máxima tal que possas querer 
ao mesmo tempo em que se torne lei universal” (isto é, que o que quero para mim nesta circunstância devo 
querer também para os demais, em iguais circunstâncias); e “nunca alguém deve tratar a si mesmo e nem aos 
demais como simples meio, mas como fim em si mesmo”. Neste sentido: BOBBIO, Norberto. Direito e 
Estado no Pensamento de Emanuel Kant. 2. ed. Tradução de Alfredo Fait. São Paulo: UNESP, 2002, p. 
104-105. 
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forçosamente por tal lei.90 Tal expressão traz a idéia de um mandamento que 

representa uma ação em si mesma, sem referência a nenhum outro fim, como 

objetivamente necessária 91. 

Para o filósofo, portanto, pretender que o direito de castigar 

o delinqüente encontre sua base em supostas razões de utilidade não seria 

eticamente permitido.92 Ele rejeita rigorosamente a ideia de que a pena possa ser 

instrumentada ao proveito da sociedade através da prevenção dos crimes. 

Sustentar isso seria admitir que se pudesse castigar o criminoso com vistas a 

objetivos que o transcendem, o que implicaria intolerável afronta à dignidade 

pessoal. 

A teoria elaborada por Kant para afirmação da justiça 

sustenta que deve haver pena inclusive quando o Estado e a sociedade deixarem 

de existir, mesmo que essa dissolução tenha operado com o consentimento geral 

de todos os seus membros. Neste caso, o último mantido na prisão deveria ser 

executado antes da dissolução desse Estado. Esse império da lei sobre a 

necessidade da punição é registrado no seguinte exemplo de Kant, destacado por 

Ferrajoli 93: 

Mesmo se a sociedade civil se dissolvesse com o consenso de 
todos os seus membros (se, por exemplo, os habitantes de uma 
ilha decidissem se separar e se dispersar por todo o mundo), o 
último assassino que se encontrasse na prisão deveria 
primeiramente ser justiçado, a fim de que cada um leve a pena de 
sua conduta, e o sangue derramado não recaia sobre o povo que 
não reclamou aquela punição: por que este povo poderia ser 
considerado então como cúmplice dessa violação pública da 
justiça. Esta igualdade entre a punição e o delito, que, segundo o 
Direito estrito do talião, não é possível senão por meio de uma 
sentença de morte, é esclarecida assim: que esta sentença é o 

                                            
90 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 108. 
91 KANT, Immanuel. Fundamentación metafísica de las costumbres. Traducción de García Morente. 7. ed. 
Madrid: Espasa-Calpe, 1983, p. 96.  
92 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 85; BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 110. 
93 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paulo Zomer, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 233. 
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único modo de punir todos os criminosos de forma proporcional à 
sua malignidade interna.94 

Kant entende que a conduta conforme o direito é a que não 

viola o mandamento legal, sem dar importância às motivações, que correspondem 

à moralidade da conduta, domínio regido pela poena naturalis (de acordo com o 

princípio que o vício carrega o seu próprio castigo)  95 com o qual o legislador não 

se preocupa.96 

Para ele, a justiça retributiva é a lei inviolável, o imperativo 

categórico pelo qual todo aquele que mata deve morrer, repudiando qualquer 

finalidade utilitária da pena, como lembra Salo de Carvalho 97: 

O modelo penalógico de Kant 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. Se o direito 
utilizasse a pena como instrumento de dissuasão, acabaria por 
mediatizar o homem, tornando-o imoral. Logo, a penalidade teria 
como thelos a imposição de um mal decorrente da violação do 
dever jurídico, encontrando neste mal (violação do direito) sua 
devida proporção. Muito embora utilize critérios de medida e 
proporção da pena, Kant rememorará modelos primitivos de 
vingança privada. A teoria absoluta da pena sob o viés Kantiano 
recupera o principio taliônico, encobrindo-o, no entanto, pelos 
pressupostos de civilidade e legalidade. 

Apesar do caráter absoluto de justiça defendido por Kant, o 

filósofo não ignorou um aspecto muito importante da pena: sua espécie e medida. 
                                            
94 No mesmo sentido: ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria 
del delito. Tomo 1. Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 82-83. 
95 No mesmo sentido, fazendo referência ao pensamento kantiano, extrai-se de ARAGÃO, Antônio Moniz 
Sodré de. As três escolas penais: clássica, antropológica e crítica. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1977, p. 
215: “A pena jurídica (poena forensis) que difere da pena natural (poena naturalis), em que o vício é por si 
mesmo o seu próprio castigo, e com o qual nada tem que ver o legislador, jamais pode ser decretada como 
um simples meio de obter-se outro bem, mesmo em proveito do culpado, ou da sociedade da qual ele faz 
parte; mas ela deve sempre ser imposta ao culpado pela única razão de ter ele delinqüido, porque nunca um 
homem pode ser tomado para instrumento dos desígnios de outro homem, nem ser computado no número das 
coisas, objeto do direito real; sua personalidade natural o preserva de semelhante ultraje, ainda que possa 
perder a personalidade civil. O malfeitor deve ser julgado digno de punição, punível, antes de se haver 
pensado em tirar-se da sua pena qualquer utilidade para ele ou para os seus concidadãos.” 
96 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. 229. 
97 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias: uma leitura do garantismo de Luigi Ferrajoli no Brasil. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 122. 
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A pena deve ser entendida como retribuição à culpabilidade do sujeito, logo, o 

castigo deve ser proporcional ao dano provocado pela prática do crime. Para 

tanto, o princípio utilizado deveria ser o ius talionis. Seus argumentos eram os 

seguintes: “o mal não merecido que fazes a teu semelhante, o fazes a ti mesmo; 

se o desonras, desonras a ti mesmo; se o maltratas ou o matas, maltratas-te ou te 

matas a ti mesmo”. 98 Assim, de acordo com o filósofo, não há nada melhor que o 

ius talionis para se alcançar a justiça por meio da pena aplicada, mensurando de 

forma equilibrada e coerente a qualidade e a quantidade da pena. Isso deveria 

somar-se a outra condição essencial: “de ser a pena apreciada por um tribunal, 

nunca pelo julgamento particular” 99. 

 

1.3.1.2  A retribuição em Hegel 

A obra Líneas fundamentales de la Filosofía del Derecho, de 

1821, é um dos mais importantes textos filosófico-jurídicos produzidos por Hegel 

(1770-1831). Seu teor indica resultados muito semelhantes aqueles da doutrina 

defendida por Kant, pois interpreta o delito como negação do direito e a pena 

como a negação desta negação. 100 

Mas, enquanto em Kant a fundamentação da pena é de 

ordem ética, para Hegel, a fundamentação da pena é de ordem jurídica, pois a 

pena encontra sua justificação na necessidade de restabelecer a vigência da 

vontade social, simbolizada no Direito, e que foi negada pela vontade do 

delinqüente quando da violação da norma. 

Materialmente, também se distingue de Kant no que se 

refere ao principio del Talion, segundo Hegel, irrealizável 101, na medida em que 

procura substituí-lo pela idéia de equivalência entre o delito praticado e a pena 

                                            
98 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 111. 
99 KANT, Immanuel. Principios metafísicos de la doctrina del derecho. México: UNAM, 1978, p. 168. 
100 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 83. 
101 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 83. 
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aplicada.102 Neste caso, a pena deveria retribuir ao criminoso pelo desvio, pois de 

acordo com o quantum ou intensidade da negação do direito será também o 

quantum ou intensidade da nova geração que é a pena.103 A pena é, portanto, 

para Hegel, a única maneira de compensar o delito e recuperar o equilíbrio 

perdido com a prática da infração. Dessa forma, para ele, o objetivo precípuo da 

pena não é a sua ligação com a pessoa lesada, senão, sua relação lógica com o 

direito.104 

No entanto, Hegel está totalmente de acordo com Kant no 

que concerne ao reconhecimento de metas preventivas, como intimidação e 

correção dos fins da pena. 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” 105; o direito é a manifestação racional do 

Estado, ao passo que a pena é a reafirmação da vontade racional sobre a 

vontade irracional. Assim, serve a pena para restaurar a razão do direito, e anular 

a razão da ação do delinqüente provocada pelo delito.106 

Hegel não se omite em relação a possíveis conseqüências 

da pena, como a prevenção da criminalidade, pois irracional querer um prejuízo 

simplesmente porque já existia um prejuízo anterior.107 Ocorre que, em regra, 

estes fins ocupam um lugar notadamente secundário em sua doutrina: 

As diversas considerações referentes à pena como fenômeno, à 
influência que exerce sobre a consciência particular e aos efeitos 
que tem na representação (intimidação, correção, etc.) ocupam o 
lugar próprio, até mesmo o primeiro lugar desde que se trate de 

                                            
102 Segundo Roxin, esta forma de teoria retributiva foi imposta pelos 150 anos seguintes. In ROXIN, Claus. 
Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. Madrid: Editorial 
Civitas, 1997, p. 83. 
103 RAMIREZ, Juan Bustos. Manual de derecho penal. Barcelona: Editorial Ariel, 1984, p. 23. 
104 Nietzsche questiona até que ponto o fazer sofrer poderia restituir um sofrimento, ou então, como pode o 
fazer-sofrer ser uma satisfação? (In NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. 
Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p. 55).  
105 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios de filosofia do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1997, 
p. 85. 
106 QUEIROZ, Paulo de Souza. Funções do direito penal: legitimação versus deslegitimação do sistema 
penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 21. 
107 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios de filosofia do direito. Tradução de Orlando Vitorino. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 88. 
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modalidade da pena, mas tem de supor resolvida a questão de 
saber se a pena é justa em si e para si.108 

O mérito dessa teoria é a sua capacidade de imprimir um 

critério para a magnitude da pena. Se a pena deve ser "vinculada" ao ponto de 

culpa, é proibida em qualquer caso, por exemplo, fazer uma sanção drástica nos 

casos de culpa leve. Ao se afirmar que o mal se paga com o mal, consegue-se 

perceber claramente a presença do critério de proporcionalidade na aplicação da 

pena. A ideia de retribuição marca, portanto, um limite para o poder punitivo do 

Estado e tem, até agora, uma função de garantir a liberdade pessoal.109 

 

1.3.2 Teorias preventivas da pena 

“Nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur”. 

Segundo consta, esta é a formulação mais antiga das teorias preventivas. 

Costuma ser atribuída a Sêneca, que, baseando-se em Protágoras, de Platão, 

designa: “nenhuma pessoa responsável castiga pelo pecado cometido, mas sim 

para que não volte a pecar” 110. 

As teorias preventivas (ou relativas) da pena abarcam 

grandes diferenças com relação às teorias retributivas (ou absolutas), na medida 

em que buscam fins preventivos posteriores e fundamentam-se na sua 

necessidade para sobrevivência do grupo social. 111 Elas justificam o castigo pela 

sua utilidade, ou seja, pelos objetivos de prevenção aos que ela se dirige, no 

sentido de evitar a prática de novas infrações. 

                                            
108 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios de filosofia do direito. Tradução de Orlando Vitorino. São 
Paulo: Martins Fontes, 1997, p. 88-89. 
109 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 

Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 84. 
110 HASSEMER, Winfried. Fundamentos de derecho penal. Traducción de Francisco Muñoz Conde e 

Arroyo Sapatero. Barcelona: Bosch, 1984, p. 347. 
111 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 121. 



 
 
 
 

29 

A partir de Paul Johan Anselm Ritter Feuerbach112 (1775-

1833), a função preventiva da pena divide-se em prevenção geral e prevenção 

especial. As primeiras, que se subdividem em negativa e positiva e buscam, a 

partir da aplicação da pena criminal, inibir a prática de crimes por parte dos 

demais membros da sociedade, ou seja, terá a prevenção, caráter geral, quando 

o fim intimidativo da pena dirigir-se a todos os destinatários da norma penal, 

objetivando desestimular as pessoas da prática delinqüente. A prevenção 

especial, por outro lado, visa o próprio autor do delito. Igualmente a primeira 

espécie, também é subdividida em duas porções: prevenção especial positiva, 

que aposta na redução da criminalidade com a ressocialização do delinquente; e 

prevenção especial negativa, afastando o delinquente do meio livre através da 

neutralização provocada pela prisão, evitando que esta pessoa venha a cometer 

novos crimes, protegendo, neste contexto, o corpo social de sua ação potencial. 

Passamos, na sequência, a análise individualizada de cada 

espécie de prevenção. 

1.3.2.1 A prevenção geral 

Dentre os defensores de uma teoria preventivo-geral da 

pena, destacam-se Feuerbach113, Bentham114, Beccaria115, Filangieri116 e 

Schopenhauer117. 

                                            
112 Considerado o grande jurista da Baviera. Pensador e jurista destacado entre os melhores do seu tempo, foi 
homem de enorme capacidade e vocação filosófica. Um acidente da vida levou-o ao campo do direito, mas 
nunca deixou de fazê-lo com grande fundamentação filosófica. Foi catedrático na Universidade de Viena, 
Conselheiro do Reino e juiz. Sua vida é marcada por três períodos: o de pensador, o de legislador e o de juiz. 
Segundo registra Zaffaroni, não se tem feito a devida justiça a Feuerbach, pois até bem recentemente, o seu 
pensamento não tinha sido adequadamente revalorizado na Europa, nem esta revalorização alcançou a devida 
difusão. Ver 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. 230. 
113 Foi o formulador, uma das primeiras representações jurídico-científicas da prevenção geral. Essa teoria, 
inclusive, é fundamental para as explicações da função do próprio direito penal. (In BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 122).  
114 Nasceu no ano de 1749 na Inglaterra. Foi um pensador que exerceu decisiva influência tanto na reforma 
penal de seu país, como nos redatores do código de Napoleão. Foi quem melhores argumentos proporcionou 
para o controle social institucionalizado das massas miseráveis.  
115 Cesare Benesana, Marquês de Beccaria nasceu em Milão, em 1738, e morreu na mesma cidade, em 1794. 
Pode ser considerado como autor a quem coube a fortuna de lançar as bases do direito penal contemporâneo. 
A função de sua crítica se referia à legislação penal européia da época, no sentido de limpar-se de seu banho 
constante de sangue e tortura. Foi seguidor de Rousseau quanto às idéias contratualistas, e disto derivava, 
como conseqüência necessária, o princípio da legalidade do delito e da pena. Considerava que as penas 
deviam ser proporcionais ao dano social causado. Rejeitava duramente a crueldade inusitada das penas de sua 
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A prevenção geral funda-se na coação psicológica social 

produzida com a ameaça da imposição da pena e com sua efetiva aplicação aos 

comportamentos desviantes.118 A ideologia da defesa social nasceu com a 

revolução burguesa e, enquanto a “ciência e a codificação se impunham como 

elemento essencial do sistema jurídico burguês, aquela assumia o predomínio 

ideológico dentro do específico setor penal” 119. 

Inicialmente, a prevenção geral abarcava apenas a forma 

negativa. Segundo ela, a intimidação da pena criminal desestimulava as pessoas 

de praticarem crimes, conforme a teoria da coação psicológica de Paul Johann 

Anselm v. Feuerbach, considerado o fundador da moderna ciência do Direito 

penal alemão. 120  

Para essa teoria, a pena é uma ameaça que deve ter a 

suficiente entidade para configurar uma coação psicológica capaz de afastar do 

delito todos os possíveis autores. Assim, para Feuerbach, a pena é aplicada em 

razão de um fato consumado e passado, e tem por objeto conter todos os 

cidadãos para que não cometam delitos, isto é, almeja corrigi-los 

psicologicamente: 

                                                                                                                                    
época e a tortura, que era o meio mais usual para produção da prova. Sustentava que se devia abolir a pena de 
morte, mas a admitia em casos excepcionais, tais como a prática de crimes que colocassem em perigo a vida 
da nação. 
116 Gaetano Filangieri (1752-1788) foi um dos iluministas apoiantes dos déspotas da época. Admirador de 
William Penn, reflete as ideias de Montesquieu e de Beccaria. Propõe uma série de reformas legislativas.  
Defensor do modelo de equilíbrio europeu da época. Toma como modelo, não a constituição inglesa, mas a 
prática norte-americana. No tocante ao direito penal, segue o humanitarismo italiano do seu colega de Milão, 
Beccaria. Propõe um império da paz e da razão, considerando que com o despotismo esclarecido havia 
chegado a paz perpétua: a estabilidade das monarquias, formada por uma espécie de liga e de confederação 
geral, opondo uma barreira à ambição dos príncipes, os obriga a voltarem as suas vistas para os verdadeiros 
interesses das Nações.  
117 Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão do século XIX da corrente irracionalista. Sua obra principal 
é O mundo como vontade e representação, embora o seu livro Parerga e Paralipomena (1851) seja o mais 
conhecido. Schopenhauer foi o filósofo que introduziu o Budismo e o pensamento indiano na metafísica 
alemã. Ficou conhecido por seu pessimismo e entendia o Budismo como uma confirmação dessa visão. 
Schopenhauer também combateu fortemente a filosofia hegeliana e influenciou fortemente o pensamento de 
Friedrich Nietzsche. 
118 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça restaurativa e paradigma punitivo. Curitiba: Juruá, 2009, p. 47. 
119 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. 41. 
120 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 89. 
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Todas las infracciones tienen el fundamento psicológico de su 
origen en la sensualidad, hasta el punto de que la facultad de 
deseo del hombre es incitada por el placer de la acción de 
cometer el hecho. Este impulso sensitivo puede suprimirse al 
saber cada cual que con toda seguridad su hecho irá seguido de 
un mal inevitable, que será más grande que el desagrado que 
surge del impulso no satisfecho por la comisión.121 

O objetivo, portanto, seria produzir efeitos de intimidação 

sobre a generalidade das pessoas, atemorizando os possíveis infratores a fim de 

que estes não cometam quaisquer delitos. A pena funcionaria como uma ameaça 

da lei aos cidadãos para que se abstenham de cometer crimes. É, pois, uma 

“coação psicológica” com a qual se pretende evitar o fenômeno do delito.  

Sustenta-se, a partir disso, que é por meio do direito penal 

que se pode dar solução ao problema da criminalidade. Isso se consegue, de um 

lado, com a cominação penal, ou seja, com a ameaça da pena, avisando aos 

membros da sociedade quais os comportamentos injustos contra os quais se 

reagirá; por outro, com a aplicação da pena cominada, deixa-se patente a 

disposição de cumprir a ameaça realizada.122 

Aliás, a certeza da punição, ou seja, a aplicação da lei 

quando da prática do comportamento prescrito no tipo penal é igualmente 

importante para os idealizadores dessa teoria. Roxin, citando Feuerbach, registra: 

[…] el fin de infligir" la pena está en la "motivación de la eficacia 
de la amenaza legal, en hasta qué punto sin ella esta amenaza 
carecería de contenido (sería ineficaz). Como la ley debe intimidar 
a todos los ciudadanos, aunque, sin embargo, la ejecución debe 
otorgarle eficacia a la ley, el fin mediato (fin último) de la 

                                            
121 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 90. No mesmo sentido, Fragoso aponta que a prevenção geral é a 
intimidação que se supõe alcançar através da ameaça da pena e de sua efetiva imposição, atemorizando os 
possíveis infratores (In FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 344. 
122 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 123. 
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aplicación de la pena es asimismo la mera intimidación de los 
ciudadanos por la ley. 123 

Denota-se que, para a teoria da prevenção geral negativa, a 

ameaça da pena produz no indivíduo uma espécie de motivação para não 

cometer delitos. Ante essa postura encaixa-se muito bem a crítica que se tem 

feito contra o suposto poder atuar racional do homem, cuja demonstração sabe-se 

impossível. De outra parte, essa teoria não leva em consideração um aspecto 

importante da psicologia do delinquente: sua confiança em não ser descoberto. 

Disso se conclui que o pretendido temor que deveria infundir no delinquente, a 

ameaça de imposição de pena, não é suficiente para impedi-lo de cometer o 

crime.124 

Assim, pode-se considerar que a ameaça de pena apenas 

intimida, desestimula certas pessoas quando se relacionam a delitos que exigem 

reflexão, em que há tempo para o agente refletir sobre a relação custo/benefício 

da prática de certas condutas125. Contudo, no que se refere a condutas delituosas 

impulsivas, a ameaça da imposição de uma pena é irrelevante, seja em qual 

intensidade ela se apresente.126 A prevenção geral negativa, neste ínterim, 

apenas teria relevância para o direito penal simbólico, servindo como instrumento 

de legitimação do poder punitivo, por meio da disseminação de imagens ilusórias 

de eficácia do sistema penal operado no senso comum. 

Hassemer127 também critica a finalidade geral negativa da 

pena. Para o autor, ela é muito bonita no plano teórico, mas carente de 

funcionalidade prática. Primeiro, com relação aos pressupostos empíricos de sua 

eficácia, esclarece ser falsa a ideia de que a lei penal atua diretamente na 

                                            
123 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 90. 
124 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 125. 
125 Por exemplo, isso pode ocorrer em casos de crimes ecológicos, econômicos, tributários, etc. 
126 Esse raciocínio nos impõe aceitar as críticas elaboradas por Hans Welzel, que ensina que a pena só teria 
efeito intimidativo caso o homem fosse integralmente racional e se também o agente do crime, antes de o 
cometer, não contasse com a probabilidade de não ser descoberto. (In Derecho Penal Aleman. 11 ed. 
Traducción de Juan Bustos Ramírez. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1993, p. 331). 
127 HASSEMER, Winfried. Introdução aos fundamentos do direito penal. 2. ed. Tradução de Pablo 
Rodrigo Alfen da Silva. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 2005, p. 403 e ss. 
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conduta do seu destinatário; segundo, com relação a capacidade motivadora da 

norma penal: neste caso, o conhecimento da norma deve incidir sobre o 

comportamento humano de tal forma que o destinatário desista da prática 

delituosa. Seria, por exemplo, o indivíduo que avalia as vantagens e prejuízos de 

seu comportamento e, em razão dele, desiste da prática criminosa, porque há a 

cominação de uma pena e a possibilidade de sua execução para a ação referida, 

concluindo, ao final, que não é vantajoso, naquele caso, o risco sofrido.  

Obviamente que esse indivíduo que a fórmula da prevenção geral supõe é uma 

ficção.128 

Após a segunda guerra mundial, a prevenção geral adquiriu 

nova roupagem, onde se expressaria um ideal retributivo diferenciado. Passa-se a 

tratar da afirmação da validade das normas, obtida por meio de uma justa punição 

ao delinqüente. O objetivo, agora, era a afirmação de vigência da norma perante a 

sociedade. 

A partir desse período, atribui-se à prevenção geral a forma 

positiva, conhecida, segundo registra Juarez Cirino dos Santos129, de teoria da 

integração-prevenção. A execução da pena, neste caso, cumpriria função de 

estabilização social normativa, porque demonstraria tanto a necessidade como a 

utilidade do controle social penal: por um lado, indicaria a necessidade do controle 

social penal para proteção da sociedade; por outro lado, mostraria a utilidade do 

controle social penal, na medida em que a punição do criminoso elevaria a 

fidelidade jurídica do povo, enquanto a não-punição do criminoso, além do 

repúdio do sentimento jurídico da coletividade, reduziria a confiança da população 

no próprio Direito. 

A norma, portanto, continua como centro teórico orientador, 

mas sob um vértice diferente daquele ilustrado pela prevenção geral negativa. 

                                            
128 No mesmo sentido, Bitencourt destaca: “Entre outras objeções demonstrou-se a ideia de um homo 
oeconomicus, que avalia vantagens e desvantagens de sua ação e, conseqüentemente, desiste de cometê-la, 
porque o sistema jurídico-penal, com a cominação da pena e a possibilidade de executá-la, lega à conclusão 
(suposição) de que não vale a pena praticá-la. Infelizmente, esse homo oeconomicus, que a fórmula da 
prevenção geral supõe, não existe. (In BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte 
geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 92). 
129 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Política criminal: realidades e ilusões do discurso penal. Disponível em 
<http://www.cirino.com.br/artigos.htm> Acesso em 14 de julho de 2009. 
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Busca-se, com a prevenção geral positiva reafirmar a confiança na norma jurídica 

por parte de todos os homens e não mais apenas aos propensos criminosos. A 

confirmação da confiança na norma não tem lugar pelo efeito intimidativo da pena 

aos potenciais delinqüentes, mas sim porque é algo positivo a toda a sociedade, 

igualmente, saber aquilo que podem esperar dos outros membros do corpo 

social.130 Esta teoria, portanto, está alicerçada na função de estabilização social 

normativa, por demonstrar necessidade da pena diante do caso concreto e sua 

função de controle social, na medida em que a 

punição do criminoso elevaria a fidelidade jurídica do povo, 
enquanto a não punição do criminoso, além do repúdio do 
sentimento jurídico da coletividade, reduziria a confiança da 
população na inquebrantabilidade do Direito.131 

Cirino dos Santos132 alerta para o cuidado ao se referir a tal 

teoria, pois não se trata de uma única. Há, na literatura jurídico-penal 

contemporânea, sinteticamente, duas posições principais sobre a prevenção geral 

positiva, com propostas semelhantes, mas com fundamentos e objetivos político-

criminais diferentes. 

De um lado, a proposta de Claus Roxin133, que entende a 

prevenção geral positiva de forma relativa, cuja função consiste no reforço da 

confiança na firmeza do ordenamento jurídico por parte do povo: 

El aspecto positivo de la prevención general "comúnmente se 
busca en la conservación y el refuerzo de la confianza en la 
firmeza y poder de ejecución del ordenamiento jurídico". Conforme 
a ello, la pena tiene la misión de "demostrar la inviolabilidad del 
ordenamiento jurídico ante la comunidad jurídica y así reforzar la 
confianza jurídica del pueblo". Actualmente se le suele atribuir a 
este punto de vista un mayor significado que el mero efecto 
intimidatorio. 

                                            
130 RODRIGUES, Anabela Miranda. A determinação da medida da pena privativa de liberdade. 
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 334. 
131 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Política Criminal: realidades e ilusões do discurso penal. Discursos 
sediciosos: Crime, Direito e Sociedade. Rio de Janeiro: Revan, 2002, n. 12, p. 55-56. 
132 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Teoria da pena: fundamentos políticos e aplicação judicial. Curitiba: 
ICPC; Lúmen Júris, 2005, p. 10. 
133 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 91. 
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O autor registra que, na realidade, na prevenção geral 

positiva destacam-se três finalidades da pena criminal, todas expostas de forma 

interligada:  

[…] el efecto de aprendizaje, motivado socialpedagogicamente; el 
"ejercicio en la confianza del Derecho que se origina en la 
población por la actividad de la justicia penal; el efecto de 
confianza que surge cuando el ciudadano ve que el Derecho se 
aplica; y, finalmente, el efecto de pacificación, que se produce 
cuando la conciencia jurídica general se tranquiliza, en virtud de la 
sanción, sobre el quebrantamiento de la ley y considera 
solucionado el conflicto con el autor. Sobre todo al efecto de 
pacificación, mencionado en último lugar, se alude hoy 
frecuentemente para la justificación de reacciones jurídicopenales 
con el término de "prevención integradora”.134 

A segunda proposta é trazida por Günther Jakobs, que 

considera a prevenção geral positiva como única função da pena criminal. Tal 

função concentra as finalidades de intimidação, correção, neutralização e 

retribuição. A legitimação do discurso punitivo consiste no exclusivo objetivo de 

afirmação da validade da norma, a qual seria colocada em dúvida caso em 

seguida de um crime não houvesse punição.135 

Assim, enquanto a prevenção geral positiva de Roxin tem 

por finalidade o reforço da confiança jurídica da população para a proteção 

subsidiária de bens jurídicos (interesses essenciais à vida em comunidade que 

devem ser penalmente tutelados), a de Jakobs objetiva a estabilidade das 

expectativas de comportamentos dos indivíduos por meio do exercício da 

confiança no direito, para a mera estabilização/reforço da ordem normativa. 136 

É, porém, muito criticável essa teoria da prevenção geral 

positiva proposta por Jakobs, principalmente, no que se refere à ausência de 

                                            
134 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 91-92. 
135 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Teoria da pena: fundamentos políticos e aplicação judicial. Curitiba: 
ICPC; Lúmen Júris, 2005, p. 11. 
136 BOZZA, Fábio da Silva. Uma análise crítica sobre a prevenção geral positiva de Günther Jakobs. Revista 
de Estudos Criminais. Sapucaia do Sul: Notadez, 2007, n. 26, p. 196. 
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critérios aptos à aferir limites do poder de punir estatal.137 Neste caso, a 

culpabilidade não funciona como limite da sanção a ser aplicada; a punição 

(exasperada), pode ser fundamentada unicamente na necessidade de prevenção 

futura de novas infrações, em detrimento do Estado e da própria sociedade.138 

Zaffaroni e Pierangeli139 advertem que a pena pode até 

cumprir uma função de prevenção geral, mas no campo sociológico, não no 

campo jurídico. Para os penalistas, “este é um efeito tangencial da pena, mas é 

inadmissível que o legislador o tenha em conta como seu objetivo principal e 

menos ainda, como único”. Assim, uma coisa é saber que existe este fenômeno 

social de maneira eventual; outra coisa é valer-se dele: 

O erro de todos os autoritarismos é precisamente querer valer-se 
deste fenômeno, tomando a prevenção geral como efeito principal 
da pena, o que leva a um aumento desmesurado da mesma. A 
prevenção geral, em um Estado que não seja de terror, não pode 
ser mais que um efeito tangencial da prevenção penal, que nunca 
pode ser buscado nem tomado em consideração, por um 
legislador racional.140 

Essa carência de racionalidade por parte do legislador gera 

um pernicioso fenômeno denominado hipertrofia penal, consistente na ideia de 

que o Direito Penal pode ser a panacéia para todos os males. Pretende-se, assim, 

resolver simplesmente tudo pela via criminal. A principal conseqüência desse 

fenômeno é o descrédito em que recairá o Direito Penal, vez que, ao ser utilizado 

desbragadamente, termina a sanção penal por ganhar uma dimensão unicamente 

fantasiosa. 141 Constata-se, portanto, que o uso excessivo da sanção criminal não 

                                            
137 Se a sanção penal serve para estabilizar o ordenamento jurídico, para reafirmar a validade das normas nele 
existentes, qualquer quantidade de pena é legítima para se alcançar tal fim. 
138 Essa utilização do ser humano como meio de intimidação geral levou Garcia a afirmar que a prevenção 
intimidatória lesiona a dignidade do homem, pois não é condicionada a um pressuposto limitador (In 
GARCIA, Olga Lucia Gaitán. Direito penal contemporâneo: da tutela penal a uma lesão à proteção de riscos. 
Discursos sediciosos: Crime, Direito e Sociedade. Rio de Janeiro: Revan, 2002. n 12, p. 43). 
139 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. 94. 
140 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. 94. 
141 MEROLLI, Guilherme. Fundamentos críticos de Direito Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 
2010, p. 22. 
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garante uma maior proteção de bens, ao contrário, condena o sistema penal a 

uma função meramente simbólica e negativa.142 

Além disso, a pena criminal não pode ser utilizada como a 

confirmação da validade da norma violada quando a regra é a imunidade e não 

punição.143 A inegável existência de cifras negras144 da criminalidade demonstra a 

convivência social com um ordenamento jurídico desestabilizado pela prática de 

crimes. A criminalidade estatística não é, em absoluto, um retrato da criminalidade 

real, pois embora nascendo e acessado pela polícia, o delito nem sempre é objeto 

de denúncia, julgamento e condenação. A elaboração social e judicial do delito vai 

tornando-se cada vez mais precisa em cada nível, até chegar à condenação de 

uma pessoa; mas também vai aumentando, em cada nível, a cifra obscura. 145 

Thompson146, ao tratar do tema, sustenta que os efeitos da 

chamada cifra negra são altamente significativos no processo de deslegitimação 

da intervenção penal, vez que (a) as cifras ocultas representam substancialmente 

o crime, enquanto as estatísticas oficiais são apenas sua sobra; (b) é 

extremamente difícil descobrir o caminho e a composição da criminalidade; (c) é o 

conhecimento sobre o crime e o criminoso distorcido e restrito; (d) são as atitudes 

da sociedade em relação ao delito e à pena irreais; (e) a sanção não produz 

qualquer efeito intimidatório ou corretivo. 

As agências de repressão dispõem apenas de uma 

capacidade operacional ridiculamente pequena se comparadas à magnitude do 

planificado, o que permite Zaffaroni147 a afirmar que 

a disparidade entre o exercício de poder programado e a 
capacidade operativa dos órgãos é abissal, mas se por uma 

                                            
142 PRADO. Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral, v. 1. 5. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 149. 
143 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, p. 266. 
144 Designa a defasagem que medeia entre a criminalidade real (isto é, as condutas criminalizáveis 
efetivamente praticadas) e a criminalidade estatística (oficialmente registrada). 
145 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, p. 263. 
146 THOMPSON, Augusto. Quem são os criminosos? Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1998, p. 19. 
147 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. 26. 
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circunstância inconcebível este poder fosse incrementado a ponto 
de chegar a corresponder a todo o exercício programado 
legislativamente, produzir-se-ia o indesejável efeito de se 
criminalizar várias vezes toda a população. [...] Se todos os furtos 
[...] todos os abortos, todas as defraudações, todas as falsidades, 
todos os subornos, todas as lesões, todas as ameaças, etc. 
fossem concretamente criminalizados, praticamente não haveria 
habitante que não fosse, por diversas vezes, criminalizado.  

Após essas evidências, a única conclusão possível seria a 

de que a impunidade é a regra.148 De modo algum, portanto, se pode afirmar que 

a pena poderá prevenir condutas criminais por parte dos que não tenham 

delinqüido.149 Apesar da existência de normas, a regra é a frustração de 

expectativas criadas por elas, e não o respeito às regras fixadas abstratamente. 

Diante disso, questiona-se a legitimidade de um sistema que busca a sua 

estabilidade ao custo de pessoas selecionadas pela sua maior vulnerabilidade 

frente ao sistema penal. Pode-se concluir a partir daí, que o que põe em perigo a 

confiança institucional não são (todas) as violações das normas, mas apenas as 

selecionadas pelas agências de repressão. 

Finalmente, a proposta de proteção da vigência da norma 

jurídico-penal proposta por Jakobs resgata, no plano filosófico, um flagrante 

utilitarismo. Isso porque a concepção de justiça de um conteúdo normativo (ou de 

um ato individual) partirá precisamente de uma utilidade para o bom 

funcionamento do sistema social (tudo que for socialmente útil, será considerado 

justo). Vale dizer, do ponto de vista jurídico, que não importa o ato do indivíduo 

em si, e, sim, a necessidade de defesa do órgão social;150 tanto assim que, por 

essa perspectiva organicista, se for necessário para conter uma onda de 

criminalidade, advogar-se-á a necessidade de punição até mesmo de um 

                                            
148 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, 
p. 81-82. 
149 De acordo com Zaffaroni e Pierangeli, não se pode sustentar seriamente que a estatística sirva para indicar 
o número de delitos cometidos (criminalidade real). Para os penalistas, este é um dado inalcançável, 
circunstância que não se oculta com a invenção do termo “cifra negra”, porque esta é tão “negra” que 
ninguém jamais pode calculá-la (In 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). 
150 MEROLLI, Guilherme. Fundamentos críticos de Direito Penal. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 
2010, p. 32/34. 
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indivíduo reconhecidamente inocente. 151 Ocorre que, ao reduzir a noção de justo 

à noção de útil, Jakobs despreza a importante lição de Radbruch152: 

Desta maneira, a identificação do direito com o suposto ou 
invocado bem da comunidade, transforma um Estado-de-Direito 
num Estado-contra-o-direito. Não, não deve dizer-se: tudo que for 
útil ao povo é direito; mas, ao invés: só o que for direito será útil e 
proveitoso para o povo. 

Sabe-se, além disso, que os valores considerados úteis 

coincidirão com os valores dominantes das classes sociais hegemônicas da 

formação social, pois é notório que somente os detentores do poder político (e 

econômico) poderão decidir acerca do que é socialmente útil para o equilíbrio 

social.  Indubitavelmente,  

trata-se da resposta relegitimadora do exercício de poder do 
sistema penal por excelência, mas, à custa do desconhecimento 
do discurso jurídico penal tradicional, opera com um conceito de 
“direito” privado de qualquer referência ética e antropológica (que 
mal pode ser chamado de direito), coloca em cheque, em larga 
perspectiva, praticamente todo o direito penal de garantias e 
retroage a um direito penal ultrapassado diante de um paradigma 
fictício, característico do discurso jurídico-penal autoritário.153 

Diante disso, tem-se que a exacerbação da pena como 

intimidação geral afasta-se dos ideais iluministas de um direito penal como ultima 

ratio de proteção de bens jurídicos154. Substitui-se a proteção subsidiária de bens 

jurídicos pela reafirmação contrafática do ordenamento jurídico; instrumentaliza-

se o ser humano e se deixa de questionar se a ordem jurídica protegida pela pena 

é digna de ser conservada. O Direito Penal continua a ser construído sem a 

participação dos afetados pela solução jurídica do conflito, o que, de plano, retira 
                                            
151 CRECO, Luís. Introdução à dogmática funcionalista do delito. In Revista Jurídica. Porto Alegre: 
Notadez, n 272, p. 35-59, jun. 2000, p. 48. 
152 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Tradução de Luís Cabral de Moncada. 6. ed. Coimbra: 
Armênio Amado, 1979, p. 416. 
153 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. 88. 
154 “[...] a pena só pode ser cominada quando for impossível obter esse fim através de outras medidas menos 
gravosas. O direito penal é desnecessário quando se pode garantir a segurança e a paz jurídica através do 
direito civil, de uma proibição de direito administrativo e de medidas preventivas extrajudiciais”. ROXIN, 
Claus. Estudos de Direito Penal. 2. ed. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 33. 
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o ideal caráter democrático do direito, 155 pois nem mesmo pode estabelecer os 

limites necessários para as conseqüências que essa atividade traz consigo.156 

 

1.3.2.2 A prevenção especial 

A teoria da prevenção especial procura evitar a prática do 

delito, mas, ao contrário da prevenção geral, dirige-se exclusivamente ao 

delinqüente em particular, objetivando que este não volte a delinqüir.157 A pena 

então, é vista como um tratamento dispensado ao delinqüente, e a 

ressocialização, diante dos padrões sociais existentes, é a meta a ser 

alcançada.158 

Essa teoria foi sustentada, inicialmente, por Karl David 

August Röder, quando então, era tratada por “correcionalismo” ou “teoria da 

correção” 159. Para o correcionalismo de Röder, o direito penal (e a pena como 

seu instrumento) tem uma missão moral: mostrar ao homem o caminho de sua 

liberdade, que se encontra em sua aproximação a Deus. 

Segundo Zaffaroni e Pierangeli160, 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. 

Nos dias de hoje, uma teoria que defenda semelhantes 

princípios causa grandes inconvenientes, porque se imagina um “melhoramento 

moral” por meio de uma adequada “lavagem cerebral” que nos “libere”, 

                                            
155 BOZZA, Fábio da Silva. Uma análise crítica sobre a prevenção geral positiva de Günther Jakobs. Revista 
de Estudos Criminais. Sapucaia do Sul: Notadez, 2007, n. 26, p. 215. 
156 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 92. 
157 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 92. 
158 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça restaurativa e paradigma punitivo. Curitiba: Juruá, 2009, p. 52. 
159 O “correcionalismo” é também chamado de krausismo penal, justamente em razão em homenagem a seu 
idealizador, o filósofo alemão Christian Friederich Krause. 
160 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. 148-149. 
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mostrando-se o caminho que conduz ao “ser absoluto”. Não se pode esquecer, no 

entanto, que esta teoria tem mais de um século e meio de antiguidade e que se 

deva a ela, por exemplo, uma aguda crítica à pena de morte e à prisão perpétua, 

além de uma fundamentação para a liberdade condicional.161 

São várias as linhas de pensamento que defendem a 

postura preventivo-especial da pena. Na França, por exemplo, pode-se destacar a 

teoria da Nova Defesa Social162, de Marc Ancel163; na Alemanha, a prevenção 

especial é conhecida desde os tempos de Von Liszt, e, na Espanha, foi a Escola 

correcionalista, difundida por Röder, a postulante da prevenção especial. 

Independentemente do interesse que possa despertar cada 

uma dessas correntes, foi o pensamento de Von Liszt (1851-1919) que deu 

origem, na atualidade, a formulação teórica de que os penalistas se utilizam para 

sustentar a prevenção especial como critério finalístico da pena. 

Segundo Roxin164, a teoria da pena com fim preventivo 

especial foi enunciada por Von Liszt no que se conhece como o Programa de 

Marburgo. A necessidade de pena, segundo Liszt, mede-se com critérios 

preventivos especiais, segundo os quais a aplicação da pena obedece a uma 

idéia de ressocialização e reeducação do delinqüente, à intimidação daqueles que 

não necessitem ressocializar-se e também para neutralizar os incorrigíveis. A 

prevenção especial, assim, poderia atuar de três formas: assegurando a 

                                            
161 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. 249. 
162 Movimento de política criminal que surgiu após a Segunda Grande Guerra Mundial, graças à esforços 
intelectuais de Marc Ancel e outros. Em 1954, o movimento recebe o nome de Nova Defesa Social, cujos 
fundamentos estão inseridos no livro de Ancel denominado La Defense Sociale Nouvelle. As idéias principais 
da Nova Defesa Social apresentam-se no chamado Programa Mínimo, estabelecido pela Sociedade 
Internacional de Defesa Social, fundada em 1949. Tal programa foi elaborado por uma comissão formada por 
Ancel e outros penalistas, sendo aprovado em 1954, quando se realizou o III Congresso Internacional de 
Defesa Social, mantendo-se inalterado até agosto de 1985, quando foi complementado por um adendo pela 
Assembléia Geral da Sociedade, reunido em Milão, na Itália. 
163 Marc Ancel é um dos grandes penalistas franceses do século XX. Dizia, com a segurança de seus 
conhecimentos: “[...] um dos principais problemas da política criminal de hoje é, salvo as exceções 
inevitáveis, de se desembaraçar da prisão." A propósito, Marc Ancel considerava o movimento não como um 
simples programa, mas sim uma "tomada de consciência acerca de necessidades sociais e éticas novas, em 
face das antigas estruturas e de tradições obsoletas". (In ARAÚJO JUNIOR, João Marcello de. Os grandes 
movimentos da política criminal de nosso tempo – aspectos. In: ______ (Org.). Sistema penal para o 
terceiro milênio: atos do colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 66). 
164 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 85-86. 
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comunidade frente aos delinqüentes pela sua inocuização; intimidando o autor, 

mediante a pena, para que não cometa novos crimes no futuro e; evitando a 

reincidência mediante sua correção. 

Para Liszt, o delito era um produto social e a antijuridicidade 

um dano social. Negava a autodeterminação e, portanto, fundava a 

responsabilidade penal sobre a normal motivação ou a possibilidade dela por 

parte do delinqüente.165 Nesta seara, são colocadas em contraposição a 

culpabilidade individual da pessoa (indeterminismo) e a periculosidade do 

indivíduo (determinismo166). A causalidade dos fatos sociais e individuais é 

explicada com base em uma concepção naturalística do mundo, e a correção do 

criminoso se submete a uma análise experimental 167. Em verdade, buscava-se 

explicar melhor a causalidade dos fatos individuais e sociais. Pretendia-se aclarar 

a razão da existência do homem delinqüente.168 

Conforme Bitencourt169, as ideias de Von Liszt e as novas 

expressões da prevenção especial são o resultado de diversos fatores 

diretamente libados à crise do Estado liberal. O binômio pena-Estado viu-se 

afetado pelo desenvolvimento industrial e científico, pelo crescimento 

demográfico, pela migração massiva do campo às grandes cidades e, inclusive, 

pelo fracasso das revoluções de 1848170, dando lugar ao estabelecimento da 

                                            
165 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. 262. 
166 A responsabilidade social deriva da própria coexistência, ou seja, da vida em sociedade. 
167 O método experimental se apóia nos fatos da experiência. Este é o método das ciências da natureza, que 
partem dos fatos e admitem apenas o critério da verificação pelos fatos. 
168 BUSATO. Paulo César; HUAPAYA, Sandro Montes. Introdução ao Direito Penal: fundamentos para 
um sistema penal democrático. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003, p. 
169 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 93. 
170 Dá-se o nome de Revoluções de 1848 à série de revoluções na Europa central e oriental que eclodiram em 
função de regimes governamentais autocráticos, das crises econômicas, da falta de representação política das 
classes médias e do nacionalismo despertado nas minorias da Europa central e oriental, que abalaram as 
monarquias da Europa, onde tinham fracassado as tentativas de reformas políticas e econômicas. Também 
chamada de Primavera dos Povos, este conjunto de revoluções, de caráter liberal, democrático e 
nacionalista, foi iniciado por membros da burguesia e da nobreza que exigiam governos constitucionais, e 
por trabalhadores e camponeses que se rebelaram contra os excessos e a difusão das práticas capitalistas. A 
partir de 1845, a situação política francesa foi profundamente agravada pela eclosão de uma crise do 
capitalismo. Essa crise acabaria se estendendo por todo o continente e estaria na origem das revoluções 
liberais que abalaram a Europa Centro-ocidental, no ano de 1848. Os anos de 1845 e 1846 foram de péssimas 
colheitas, desencadeando uma crise agrícola em todo o continente. A crise agrícola iniciou-se em Flandres e 
na Irlanda, com as péssimas colheitas de batatas. Na Europa ocidental, a má colheita de trigo desencadeou em 
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produção capitalista. Eram bem conhecidas as condições de exploração e miséria 

por qual viveram as pessoas na crise da era industrial. A natural inconformidade 

que a situação descrita representou um perigo potencial para a nova ordem 

estabelecida, culminando em encontrar um respaldo político-científico. 

Esse novo interesse jurídico-penal já não terá mais por 

objetivo restaurar a ordem jurídica ou intimidar os membros do corpo social. A 

pena, segundo essa nova concepção, deveria concretizar-se em outro sentido: o 

da defesa da nova ordem; a defesa da sociedade. O delito não é apenas a 

violação à ordem jurídica, mas, antes disso, um dano social, e o delinqüente é um 

perigo social (um anormal) que põe em risco a nova ordem. 

Essa defesa social referia-se a alguns dos setores sociais, 

notadamente o econômico e o laboral. Trata-se da passagem de um Estado 

guardião a um Estado intervencionista, suscitada por uma série de conflitos 

caracterizados pelas graves diferenças entre possuidores e não possuidores dos 

meios de produção, pelas novas margens de liberdade, igualdade e disciplina 

estabelecidas.171 

Há também uma subdivisão dessa teoria em prevenção 

especial negativa e prevenção especial positiva. Aquela se funda na pena como 

coação motivadora, ou seja, uma ameaça de novo sofrimento em caso de 

repetição da delinqüência. A pena serviria, neste contexto, como critério educativo 

à força, demonstrando ser necessária para que o adestramento possa cumprir 

com suas funções e o indivíduo não volte a delinqüir. Esta tem por objetivo o 

                                                                                                                                    
1846 uma série de revoltas camponesas. Essa crise ocasiou uma alta vertiginosa do custo de vida, atirou à 
miséria grandes setores da população rural e reduziu drasticamente a sua capacidade de consumo de produtos 
manufaturados. A crise se agravou atingindo a indústria e as finanças. Naturalmente, essa crise não teve 
caráter uniforme, atingindo de maneira diferenciada cada região do continente. Foi predominantemente 
industrial na Inglaterra e na França, mas, sobretudo, agrícola na Irlanda e na Itália. De qualquer modo, atingiu 
duramente a massa popular, que se tornou, por esta razão, extremamente sensível aos apelos revolucionários 
difundidos pelos socialistas. Assim, em 1848, os ideários socialistas conquistaram grande nitidez no cenário 
europeu. 
171 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 94.  
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tratamento do delinqüente, ou seja, a correção do sujeito ativo do ilícito através de 

práticas ressocializadoras 172. 

Assim como acontece com a prevenção geral, também a 

prevenção especial é objeto de grandes objeções doutrinárias. Bitencourt173, 

porém, destaca alguns méritos que devem ser considerados: 

Sob o ponto de vista político-criminal, por exemplo, a prevenção 
especial justifica-se uma vez que – se afirma – também é uma 
forma de prevenção o evitar que quem delinqüiu volte a fazê-lo 
novamente, e nisto consiste a função preventivo-especial e, de 
certa forma, a do Direito Penal em seu conjunto. Ao mesmo tempo 
que com a execução da pena se cumprem os objetivos de 
prevenção geral, isto é, de intimidação, com a pena privativa de 
liberdade busca-se a chamada ressocialização do delinqüente. 

Essas contribuições da tese da prevenção especial não 

evitam, no entanto, argumentações contrárias que lhe são endereçadas sob os 

mais diversos aspectos174, sobretudo, em razão da intensa crise da tradicional 

ideologia legitimante e de objetivo polifuncional do cárcere: o discurso sobre a 

reeducação e a reinserção. 

                                            
172 O termo “ressocialização” não é de uso pacífico na doutrina. Zaffaroni, por exemplo, esclarece que têm 
sido utilizados indiscriminadamente os vocábulos “reeducação” e “ressocialização” e, frequentemente, a sua 
instrumentalização na forma de “tratamento penitenciário”, ao qual se atribui função bastante análoga à do 
tratamento médico. Assim, o autor prefere utilizar-se da categoria “prevenção especial penal” e com isso, 
denota-se que a prevenção penal é prevenção especial, mas não qualquer classe de prevenção especial (In 
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. 96); Hireche também critica a utilização 
do termo “ressocialização” no âmbito penal: “Veja-se que a própria nomenclatura – ressocialização – traz 
consigo uma idéia preconceituosa, senão utópica. De fato, argumentar que a finalidade da norma penal é 
ressocializar alguém fere letalmente princípios básicos da sociologia, em que se deve respeito a todo o 
processo de socialização a que o indivíduo foi submetido, como forma de garantir a diferença. Por outro lado, 
falar-se em ressocialização – nos moldes em que não propostos por esta teoria é pensar que será possível 
socializar as pessoas conforme o interesse da classe dominante. Preferível, portanto, falar-se em reinserção 
social, adotando-se, desta maneira, a idéia de Falconi” (In HIRECHE, Gamil Föppel. A função da pena na 
visão de Claus Roxin. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 27). 
173 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 94. 
174 As críticas levantadas acerca da teoria da prevenção especial serão abordadas, especialmente, no terceiro 
capítulo desta Dissertação, ao tempo em que estará sob análise o enfoque ideológico, em contraposição ao 
enfoque materialista da execução penal no Brasil. 
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Essa crise quanto aos fins da pena preconizados pelas 

teorias absolutas e teorias relativas levou à teorização de novos ideais para a 

punição. 

1.3.3 As teorias mistas ou unificadoras da pena 

Esta corrente tenta angariar os aspectos mais destacados 

das teorias absolutas e relativas, e procura, a partir daí, agrupar os fins da pena 

em um conceito único. Foi concebida no contexto das críticas das teorias 

antecessoras e são absolutamente dominantes na doutrina e jurisprudência 

contemporânea 175. De acordo com Zaffaroni e Pierangeli,  

As teorias mistas quase sempre partem das teorias absolutas, e 
tratam de cobrir suas falhas acudindo a teorias relativas. São as 
mais usualmente difundidas na atualidade e, por um lado, pensam 
que a retribuição é impraticável em todas as suas conseqüências 
e, de outro, não se animam a aderir à prevenção especial. Uma de 
suas manifestações é o lema seguido pela jurisprudência alemã: 
“prevenção geral mediante retribuição justa”. 176 

Os defensores das teorias mistas partem da crítica a solução 

monista, ou seja, às teses sustentadas pelas teorias absolutas ou preventivas da 

pena. Sustentam que essa unidimencionalidade, em um ou outro sentido, mostra-

se formalista e incapaz de abranger a complexidade dos fenômenos sociais que 

interessam ao Direito Penal, com conseqüências graves para a segurança e os 

direitos fundamentais do Homem. Este é um dos argumentos básicos que 

ressaltam a necessidade de adotar uma teoria que abranja a pluralidade funcional 

da mesma. De tal modo, esta orientação estabelece marcante diferença entre 

fundamento e fim da pena. Bitencourt explica: 

[...] sustenta-se que a sanção punitiva não deve “fundamentar-se” 
em nada que não seja o fato praticado, qual seja, o delito. Com 
esta afirmação, afasta-se um dos princípios básicos da prevenção 
geral: a intimidação da pena, inibindo o resto da comunidade de 

                                            
175 ROXIN, Claus. Derecho Penal: parte general. Fundamentos. La estructura de la teoria del delito. Tomo 1. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997, p. 93. 
176 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. 107. 
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praticar delitos. E, com o mesmo argumento, evita-se uma 
possível fundamentação preventivo-especial da pena, onde esta, 
[...] tem como base aquilo que o delinqüente “pode” vir a realizar 
se não receber o tratamento a tempo, e não o que já foi realizado, 
sendo um critério ofensivo à dignidade do homem ao reduzi-lo à 
categoria de doente biológico ou social. 177 

Resumidamente, propõe que as normas sejam destinadas à 

proteção dos indivíduos e não mais do corpo social. Para tanto, define a 

retribuição e o princípio da culpabilidade como critérios limitadores da pena, cujos 

critérios se analisarão na sequência. 

 

1.3.3.1 Culpabilidade178 e periculosidade como medidas de limitação da 

intervenção estatal 

De início, necessário a alusão a duas premissas até aqui 

esclarecidas: os partidários da segurança jurídica e da teoria retributiva da pena 

defendem um “direito penal de culpabilidade”, enquanto os adeptos da defesa 

social e da teoria ressocializadora da pena defendem um “direito penal de 

periculosidade”. Mas, qual a diferença entre ambas? 

Conforme ensinam Zaffaroni e Pierangeli179, o conceito de 

culpabilidade é de caráter normativo, que se funda na compreensão de que o 

sujeito podia fazer algo distinto do que fez, e que, nas circunstâncias, lhe era 

                                            
177 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 
p. 95. 
178 Conforme leciona Roxin, nenhuma categoria do direito penal é tão controvertida quanto a culpabilidade, e 
nenhuma é tão indispensável. Ela é controvertida, por uma série de mal-entendidos; indispensável, por 
constituir o critério central de toda imputação. Esta imputação de um acontecimento exterior a um cidadão 
determinado é o objetivo único da dogmática jurídico-penal. É por isso que não pode existir direito penal sem 
princípio da culpabilidade; é possível conferir a este outra denominação, mas não se pode eliminá-lo (In 
ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. 2. ed. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 
133). 
179 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. 517. 
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exigível que o fizesse. Deste modo, a reprovabilidade que, pela conduta, se faz o 

seu autor é, precisamente, a culpabilidade. 180 

Esta exigência sempre depende das circunstâncias e, 

portanto, é um conceito graduável: ainda quando se possa juridicamente exigir de 

um sujeito outro comportamento, sempre se poderá exigir mais ou menos, 

segundo as circunstâncias do caso. Isso refletirá sempre um grau distinto de 

culpabilidade. Para os partidários das teorias retributivas da pena, esta é, então, a 

medida da culpabilidade.   

Na língua alemã, “culpabilidade” é “Schuld”, palavra que tem 

dois sentidos: culpabilidade e dívida. Destarte, de alguma forma a pena retributiva 

imita a idéia de “pagamento”, de forma a pagar as culpas, pagar as dívidas. 

Essa compreensão de direito penal, ou seja, que sustenta 

ser a pena uma retribuição pela reprovabilidade, é o chamado direito penal de 

culpabilidade, porquanto, 

Para admitir a possibilidade de censura a um sujeito, é necessário 
pressupor que o sujeito tem a liberdade de escolher, isto é, de 
autodeterminar-se. Isso implica que esse direito penal pressupõe 
ser o homem capaz de escolher entre o bem e o mal. Há, pois 
uma opção por uma determinada concepção do homem 
(concepção antropológica): a que o concebe como um ser com 
autonomia ética (um ser com autonomia moral é uma pessoa). Em 
síntese: o direito penal de culpabilidade é aquele que concebe o 
homem como pessoa. 181 

Por outro lado, quando se sustenta que o homem é um ser 

que somente se move por causas, isto é, determinado, que não goza de 

possibilidade de escolha, que a escolha é uma ilusão e que, na realidade, o 

homem sempre atua movido por causas, sem que a conduta se distinga dos 

outros fatos da natureza, nessa concepção não haverá lugar para a culpabilidade. 
                                            
180 Assim, por exemplo, se um sujeito de certo grau de instrução e de posição social furta um anel numa 
joalheria, sem que ninguém o obrigue a isto, ou o ameace, e sem estar mentalmente enfermo, diz-se que esse 
sujeito podia motivar-se na norma que proíbe furtar, e que lhe era exigível que nela se motivasse, porque 
nada o impedia. Por esta razão, reprova-se o seu comportamento e conclui-se que sua conduta é culpável. 
181 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. 102. 
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Conseqüentemente, em nada servirá para a quantificação da pena. Somente será 

considerado o grau de determinação que tenha o homem para o delito, ou seja, a 

sua periculosidade. 182 

Argumentos adversos às teorias mistas, entretanto, não 

deixam de existir. Segundo Roxin, a justaposição das teorias tende a fracassar 

por não comportar essa união a lógica da concepção de cada uma delas e por 

aumentar “o âmbito da aplicação da pena, a qual se converte assim num meio de 

reação apto para qualquer realização”  183. Os efeitos de cada teoria não se 

suprimem entre si, absolutamente, mas, ao contrário, se multiplicam, o que pode 

ser demonstrado através da seguinte relação dialética: as teorias absolutas (tese) 

encontram sua contradição nas teorias relativas (antítese), e as teorias mistas 

apresentam-se como a convergência delas (síntese), numa relação. O problema 

é que a síntese não se apresenta como um fim do método e sim, como o início de 

um novo sistema. 184 Neste espaço, pergunta-se: é possível conciliar 

culpabilidade e periculosidade numa mesma construção teórica? 

A preocupação única com a culpabilidade do autor é o ponto 

de vista das teorias retributivas, segundo as quais o sentido da pena se encontra 

exclusivamente na sua compensação. Ocorre que o pagamento da dívida 

defendida pelos ideários as teorias retributivas não foi definitivamente superada, 

porquanto, repete-se, de maneira bastante comum, que a pena deve 

corresponder à culpabilidade, e de que esta não seja só seu limite, mas também o 

seu fundamento. 185 

Roxin186, porém, considera esse pensamento inaceitável. 

Para o penalista alemão, parte da doutrina moderna vem abandonando esta 

                                            
182 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. 102. 
183 ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de Direito Penal. Tradução de Ana Paula dos Santos Luís 
Natscheradetz et al. 3. ed. Lisboa: Veja, 1998, p. 26. 
184 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça restaurativa e paradigma punitivo. Curitiba: Juruá, 2009, p. 56. 
185 Grande parte da doutrina brasileira, por exemplo, sustenta que a pena é retribuição, ou segue um ecletismo 
dentro do qual a retribuição ainda encontra lugar de destaque. Isso pode ser constatado até mesmo com a 
reforma da parte geral do Código Penal de 1984, que o 59 se referiu à pena “necessária e suficiente para a 
reprovação e prevenção do crime”. 
186 ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. 2. ed. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, 
p. 86. 
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concepção “bilateral” de culpabilidade (em que a culpabilidade teria função tanto 

de limitar, como de fundamentar a pena, não podendo esta ultrapassá-la, nem 

tampouco ficar-lhe aquém) por uma concepção “unilateral”, que vê a culpabilidade 

unicamente como limite da pena, podendo esta, conduto, ser-lhe inferior, por 

motivos de prevenção. 

O conceito de culpabilidade tem por base a ideia de que o 

homem é um ente plenamente capaz de se auto-determinar, ou seja, a 

culpabilidade entendida como um juízo de reprovabilidade parte da inarredável 

premissa de que o homem deve ser visto como um ser apto a livremente orientar 

a sua conduta, e, em razão dessa mesma possibilidade, fazer-se totalmente 

responsável pelas conseqüências do seu agir. 187 A liberdade de escolha é 

considerada, assim, um atributo graduado.  

Entretanto, a crítica ao livre-arbítrio como categoria absoluta 

na teoria do delito é presente na literatura jurídico-penal brasileira desde a década 

de oitenta do século passado, principalmente com Juarez Cirino dos Santos188. O 

penalista, ao criticar as teorias retributivas, constata que o pressuposto da 

culpabilidade (liberdade de vontade) não fornece condições de averiguabilidade, 

concluindo que a culpabilidade, como poder concreto de agir de outro modo é 

uma abstração indemonstrável. 

Realmente, a demonstração resta um tanto difícil, 

principalmente na sociedade pós-moderna e de consumo, onde escolher é o 

destino de todos, mas os limites de escolhas realistas diferem e também diferem 

os estoques de recursos necessários para fazê-las. Conforme bem lembra 

Bauman189, é a responsabilidade individual pela escolha que é igualmente 

distribuída, não os meios individualmente possuídos para agir de acordo com 

essa responsabilidade. 

                                            
187 MEROLLI, Guilherme. Fundamentos críticos de Direito Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2010, p. 365. 
188 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal: a Nova Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 
273. 
189 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução de Mauro Gama e Cláudia Martinelli 
Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 243. 
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Isso não significa, porém, que com a pena nada seja 

retribuído, e que apenas se estabelece um limite à ação preventiva especial 

ressocializadora que se exerce sobre uma pessoa. Mas, a inclinação ao delito, 

além de não ser demonstrável, possui o sério inconveniente de, muito 

frequentemente, ser resultado da ação prévia do sistema penal e da própria 

sociedade, com o que recairá na absurda conclusão de que o efeito aberrante da 

criminalização serve para agravar as suas próprias conseqüências, e, em razão 

disso, para aprofundar ainda mais a sua aberração.190 O motivo deste aparente 

paradoxo é, inclusive, apresentado por Morin191, quando diz que “la barbárie no es 

solo um elemento que acompaña a la civilización, sino que la integra. La 

civilización produce barbárie”. 

Essa construção social do crime demonstra claramente que 

não são todas as pessoas igualmente vulneráveis às agências de repressão. Ver-

se-á no próximo capítulo que o sistema penal costuma orientar-se por 

estereótipos que recolhem caracteres dos setores marginalizados e humildes.  

Nesta senda, diversamente das finalidades oficiais 

proclamadas pela dogmática do direito penal (retribuição, prevenção geral ou 

especial), a pena exerce também a função (não declarada) de satisfação das 

necessidades inconscientes de castigo da sociedade através da eleição de 

símbolos de expiação192 sobre os quais se projetam suas tendências delituosas, 

conscientes e/ou inconscientes, pois, conforme registrou Nietzsche193, “quem é 

castigado já não é aquele que realizou o ato. Ele é sempre o bode expiatório”. 

 

 

 

                                            
190 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. 104. 
191 MORIN, Edgar. Breve Historia de la Barbárie em Occidente. Buenos Aires: Paidos, 2007, p. 382. 
192 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. Editora Lúmen Júris: ed. Editora Lumen 
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 202, 
193 NIETZSCHE, Friedrich. Aurora. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 
2004, p. 172. 
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CAPÍTULO 2  

O CONTROLE PENAL DOS EXCEDENTES: OS FINS NÃO 
DECLARADOS DO DIREITO PENAL E DA PENA NO ESTADO 

CONTEMPORÂNEO 

2.1 NOTAS INTRODUTÓRIAS 

As ciências jurídicas, fundadas na idéia ilustrada do contrato, 

atuam com a pretensão de regular, através das normas, o convívio social, 

estabelecendo pautas de ações civilizadas e o rol dos atos inapropriados. Por 

meio da regulamentação jurídica, a sociedade fixa os preceitos básicos de 

convivência em comunidade e os ideais de conduta, instituindo respostas de 

reprovação ao seu desrespeito. Essa perspectiva de direito regulador apresenta o 

direito penal como mecanismo de intervenção mais radical, estabelecendo as 

mais graves sanções aos mais gravosos atos.  

A justificativa das normas como instrumentos de regulação 

social funda-se na hipótese de que o homem, no estado de natureza, gozaria de 

liberdade, não havendo qualquer restrição aos seus desejos. No entanto, a 

impossibilidade de convívio se estabelece em face da tensão entre desejos 

ilimitados e bens limitados. A forma de anular o estado de guerra, de corrupção 

do estado de natureza, dá-se pela instituição do poder civil. A certeza do gozo dos 

bens, face à possibilidade de expropriação pela força, conduz à elaboração do 

acordo. Os homens, em troca de segurança, optam por limitar sua liberdade, 

alienando certo domínio ao repositório comum denominado Estado. Como 

regulador instituído, cabe ao poder instituído executar esta quantidade alienada 

em caso de violação das leis de convivência. E o direito penal será vislumbrado 

como mecanismo idôneo para resguardar os valores e interesses expressos no 

contrato. 
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Conforme Salo de Carvalho194, esta concepção de direito 

refere-se ao projeto político da Modernidade, no qual se insere o discurso das 

ciências criminais com o objetivo da busca da felicidade através da negação da 

barbárie e da afirmação da civilização. 

Neste contexto, a expectativa da comunidade científica 

frente ao Direito Penal não é outra, portanto, que a de desenvolver instrumentos 

capazes de erradicação do resto bárbaro que insistentemente emerge da 

civilização, motivo pelo qual este obstáculo deve ser extirpado.195 

Busca-se com isso, uma sociedade organizada de forma 

diferente de tudo o que se conhece até o momento, ou seja, uma estrutura de não 

marginalizados. Isto denota, em grande parte, uma aspiração utópica própria do 

século XIX e muito especialmente do romantismo penal. Conforme registram 

Zaffaroni e Pierangeli196, essa construção tem o grave inconveniente de sacrificar 

as relativas liberdades e direitos presentes em busca de uma liberdade absoluta 

colocada no futuro, o que de alguma maneira imita o desgastado argumento do 

bem absoluto na “outra vida” como prêmio do sofrimento e miséria presentes. 

A compreensão de que o direito penal funciona na resolução 

das grandes questões da civilização, tutelando a humanidade é por demais 

utópica, pois é manifesto o seu limite para enfrentamento das crises sociais 

vivenciadas pela sociedade. 

No mesmo sentido, o projeto jurídico-penal do terceiro 

milênio, em processo contínuo de auto-encantamento, impõe verdade de tal 

ordem que adquire contornos de equívoco, visto a excessiva crença na 

capacidade de o instrumento dogmático atingir a proteção dos interesses 

                                            
194 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2008, p. 1-2. No mesmo sentido: ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. 2. ed. Tradução de Luís Greco. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 32-33. 
195 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2008, p. 3. 
196 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. 74-75. 
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coletivos e transindividuais. Daí porque Salo de Carvalho197 trata o direito penal 

contemporâneo de absolutamente narcisista, pois é um incisivo investimento 

pulsional em si mesmo. 

A proposta da segunda parte deste estudo constitui 

exatamente a exposição crítica à este pseudo remédio que é o direito penal, 

demonstrando a sua disfunção e incapacidade de cumprir suas promessas oficiais 

(declaradas), notadamente em relação à finalidade ressocializadora da pena e 

fins do próprio direito penal (proteção dos bens jurídicos). Para tanto, necessário 

se faz desviar o foco da lei penal para o sistema penal 198, ou seja, para o 

controle social punitivo institucionalizado, que na prática abarca a 
partir de quando se detecta ou supõe detectar uma suspeita de 
delito até que se impõe e executa uma pena, pressupondo uma 
atividade normativa que cria a lei que institucionaliza o 
procedimento, a atuação dos funcionários e define os casos e 
condições para esta atuação.199 

Isto porque o sistema penal constitui-se de representações e 

relações sociais, de políticas públicas, de discursos de poder e até mesmo, de 

sua própria configuração lingüística. Essa noção envolve a atividade do legislador, 

da sociedade, da polícia, dos juízes, dos promotores de justiça e dos funcionários 

da execução penal, atuando, conforme anota Andrade, num cuntinuum no qual é 

possível individualizar segmentos que vão desde o legislador até os órgãos 

encarregados do controle e assistência dos liberados e os sujeitos sob o regime 

de liberdade condicional 200. 

 

                                            
197 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2008, p. 96-97. 
198 BATISTA, Nilo. Os sistemas penais brasileiros. 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. 147. 
199 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. 63. 
200 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, p. 210. 
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2.2 O CONTROLE SOCIAL DIFUSO E INSTITUCIONALIZADO 

Inicialmente, faz-se necessário lembrar que o direito penal 

vem ao mundo (ou seja, ele é legislado) para cumprir funções concretas dentro de 

e para uma sociedade que concretamente se organizou de determinada 

maneira201, ou seja, trata-se da fiel expressão de uma determinada concepção de 

Estado. 

É certo que toda Sociedade apresenta uma estrutura de 

poder, com grupos que dominam e grupos que são dominados, com setores mais 

próximos ou mais afastados dos centros de decisão. De acordo com essa 

estrutura, controla-se socialmente o comportamento dos membros do corpo 

social.  

O âmbito desse controle é amplíssimo, podendo apresentar-

se na forma difusa (mídia, meios de comunicação de massa, família, 

preconceitos, etc.) ou institucionalizada (escola, polícia, tribunais, etc.). Conforme 

registra Andrade202, nós interagimos em ambas as dimensões de controle aqui 

apresentados, seja como operadores formais do controle ou equivalentes, seja 

como senso comum ou opinião pública, que desde o cenário203 de nossas vidas, 

sobretudo frente à televisão, julga-se, seleciona-se e aprisiona-se. 

2.2.1 A mídia e a ética da punitividade 

Realmente, dos instrumentos difusos de controle social, a 

mídia televisiva ocupa lugar de destaque. Ao referir-se às transgressões das 

normas, noticiadas por esse meio, Luhmann enfatiza que os meios de 

comunicação podem produzir, mais do que de outra forma, um sentimento geral 

de que todos foram atingidos e estão indignados: 

                                            
201 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 
19. 
202 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema Penal Máximo X Cidadania Mínima: códigos de 
violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 23. 
203 Quanto ao cenário, a autora destaca que é neste local que a construção assume a dimensão de espetáculo 
massivo justamente para radicalizar o medo da criminalidade e a indignação contra o outro. 
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Quando [...] se noticiam as transgressões (e transgressões 
apropriadamente selecionadas, como casos isolados), isso 
reforça, por um lado, a indignação e, assim, de forma indireta, a 
própria norma, e, por outro, também aquilo que se chama de 
“ignorância pluralista”, quer dizer, o desconhecimento da 
normalidade do desvio. E isso não ocorre nas formas ostensivas 
de sermões ou das tentativas de doutrinamento, que hoje 
despertam antes tendências contrárias à socialização, mas nas 
formas inofensivas do puro noticiário que dá a todos a 
oportunidade de chegar à conclusão: “Isso não!” 204 

A televisão, ainda, tem importante função de manutenção e 

reprodução da moral. Transgressões às normas são particularmente selecionadas 

para o noticiário se nelas puderem ser misturados julgamentos morais, quer dizer, 

se elas puderem dar motivo para que pessoas sejam valorizadas ou desrespeitas. 

Segundo Luhmann 

A idéia moral e de sua renovação contínua ocorre com o apoio de 
casos espetaculares – na apresentação dos patifes, vítimas e 
heróis que realizaram aquilo que estava além do exigível. O 
receptor não irá se enquadrar tipicamente em nenhum desses 
grupos. Ele permanece... observador. [...] A moral precisa das 
coisas que são claramente escandalosas para se renovar ao 
longo da história, ela precisa dos meios de comunicação e, em 
especial, da televisão. 205 

Os novos papéis da mídia também são alvo de análise de 

Nilo Batista. Segundo o penalista, é fácil observar que ela chamou para si o 

estratégico discurso do controle social penal: 

Os esgares do âncora de um telejornal com boa audiência são 
mais importantes para a política criminal brasileira do que a 
produção somada de nossos melhores criminólogos e penalistas. 
A universidade perdeu essa função, e um personagem novo 
surgiu para conceder autoridade ao editorial que clama por direito 
penal: o especialista, seja um aventureiro, seja mesmo um 

                                            
204 LUHMANN, Niklas. A realidade dos meios de comunicação. Tradução de Ciro Marcondes Filho. São 
Paulo: Paulus, 2005, p. 60-61. 
205 LUHMANN, Niklas. A realidade dos meios de comunicação. Tradução de Ciro Marcondes Filho. São 
Paulo: Paulus, 2005, p. 63/134. 
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acadêmico, capaz de rapidamente [...] dizer exatamente o que 
querem que ele diga.206 

Neste contexto, a mídia encarrega-se de encenar, entre o 

misto do drama e do espetáculo, uma sociedade comandada pelo banditismo da 

criminalidade, e de construir um imaginário social amedrontado. À mídia incumbe 

acender os holofotes, seletivamente, sobre a expansão da criminalidade e firmar o 

jargão da necessidade de segurança pública como o senso mais comum do 

nosso tempo.207 Como o elo mais compulsivo que unindo Nós contra o Outro 

(Outsiders) agiganta por sua vez a dimensão do inimigo criminalidade. De acordo 

com Andrade208,  

Este inimigo, tornando cenicamente maior que todos os demais, 
concorre para invisibilizar o enredo do poder que subjaz à força 
simbólica do maniqueísmo, punitivamente reapropriado, e 
concorre para invisibilizar, em definitivo, que quem se expande 
não é, propriamente, a criminalidade (prática de fatos definidos 
como crimes) mas a criminalização (definições de crime e 
etiquetamento seletivo de criminosos pelo sistema penal) que a 
co-constitui e produz.  

                                            
206 BATISTA, Nilo. Os sistemas penais brasileiros. 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. 155: “O mais grave, entretanto, está no 
que pode ser chamado de executivização dessas agências de comunicação social do sistema penal. As 
microcâmeras desses jornais policialescos  estão executando diretamente funções de agências policiais. [...] 
Já existem, nos Estados Unidos, canais à cabo cuja programação é 100% penal, e alguns de seus números – 
como a conciliação ao vivo, começam a chegar por aqui.” 
207 Reduzir toda a riqueza e complexidade dos conflitos sociais à bisonha lógica binária infracional pode ser 
muito importante, não por certo pelo que revele, mas pelo que esconda sobre eles. A cada dia, fica mais 
evidente de que o poder punitivo, que domina completamente o noticiário, constitui hoje a referência cultural 
hegemônica no discurso jornalístico. Observem com atenção, as caras e bocas desses oráculos dos tempos 
pós-modernos: a notícia criminal não é servida à seco, para que o destinatário possa digeri-la segundo suas 
convicções. Uma convicção geral, “global” se quiserem, é servida junto. Aqui um sorriso, ali um esgar 
indignado, mais adiante um ricto piegas, tudo conflui na imposição de uma ética da punitividade. Há uma 
astúcia dramatúrgica que elege, quando é preciso respaldo técnico, o “especialista” que está de acordo, aquele 
sempre disponível fast thinker, como dizia Pierre Bourdieu. Alguém já viu na TV algum especialista afirmar 
que tal ou qual habeas corpus foi bem concedido pelo tribunal, que havia efetivamente uma coação ilegal? 
Em suma, a mídia está longe de ser o imparcial cronista dessa escala do estado de polícia: é um dos 
protagonistas mais importantes, seja na difusão da mentalidade policialesca que a sustenta, seja na seleção 
dos casos que podem alimentá-la. A mídia 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 que 
monopolizam a narrativa dos fatos (In BATISTA, Nilo. A criminalização da advocacia. Revista de Estudos 
Criminais. Porto Alegre: Notadez/PUCRS/!TEC, nº 20, out./dez. 2005, p. 88). 
208 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema Penal Máximo X Cidadania Mínima: códigos de 
violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 24. 
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Dessa forma, esses meios de comunicação de massa têm a 

função de gerar a ilusão de eficácia do sistema, fazendo com que apenas a 

ameaça de morte violenta por ladrões ou de violações por quadrilhas integradas 

por jovens expulsos da produção industrial pela recessão sejam percebidos como 

perigo.209 

As vítimas são inocentes, pessoas simpáticas; o criminoso é 

um bruto alheio a qualquer sentimento. Os detalhes do ilícito, embora chocantes 

quando externados pelo meio televisivo, são muito fáceis de repetir. E a 

ocorrência possui um significado social, evidenciando uma crise social 

subjacente. 

2.2.2 O Sistema Penal 

Em qualquer sistema penal se pode distinguir segmentos. 

Os segmentos básicos dos sistemas penais atuais são o policial, o judicial, e o 

executivo. Trata-se, portanto, de três grupos humanos que convergem na 

atividade institucionalizada do sistema. 

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 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 persequível por ação 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”, 

                                            
209 Mais concretamente, são os meios de massa que desencadeiam as campanhas de “lei e ordem” quando o 
poder das agências encontra-se ameaçado. Estas campanhas realizam-se através da inversão da realidade 
(distorção pelo aumento de espaço publicitário dedicado a fatos de sangue); profecias que se auto-realizam 
(instigação pública para a prática de delitos mediante metamensagens de “slogans tais como “a impunidade é 
absoluta”, “os menores podem fazer qualquer coisa”, “os presos entram por uma porta e saem pela outra”, 
etc.; produção de indignação moral (instigação à violência coletiva, à autodefesa, glorificação de 
“justiceiros”, etc.). In 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. 129. 
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espécie do gênero, “estabelecimento penal”, submetido ao que dispõe a Lei de 

Execução Penal.210 

Zaffaroni e Pierangeli211 bem lembram que a atuação desses 

grupos humanos não se dá, estritamente, por etapas, embora predomine 

determinado grupo em cada uma das fases de operacionalização cronológica do 

sistema. Assim, o judicial pode controlar a execução, o executivo ter a seu cargo 

a custódia do preso durante o processo, o policial ocupar-se das transferências de 

presos condenados ou de informar acerca da conduta do liberado condicional. 

Resumidamente, pode-se dizer que esse controle social 

punitivo institucionalizado carrega como objetivo, precipuamente, a proteção dos 

bens jurídicos no combate à criminalidade (função declarada). 

Para atingir suas finalidades, o sistema penal é apresentado 

como igualitário, atingindo igualmente as pessoas em função de suas condutas. 

Ocorre que, conforme registra Batista212, seu funcionamento é notadamente 

seletivo, atingindo apenas determinadas pessoas, integrantes de certos grupos 

sociais, a pretexto de seus comportamentos. O sistema penal é também 

apresentado como justo213, na medida em que buscaria prevenir o delito, 

restringindo sua intervenção aos limites da necessidade, quando de fato seu 

desempenho é repressivo, seja pela frustração de suas linhas preventivas, seja 

pela incapacidade de regular a intensidade das respostas penais. Por fim, o 

sistema penal se apresenta comprometido com a proteção da dignidade humana, 

quando na verdade é estigmatizante, promovendo uma degradação na figura 

humana e social de sua clientela. 

                                            
210 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 
25. 
211 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. 65. 
212 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 
25-26. 
213 O sistema penal, constituído pelos aparelhos judicial, policial e prisional, e operacionalizados nos limites 
das matrizes legais, aparece como sistema garantidor de uma ordem social justa, protegendo bens jurídicos 
gerais, e, assim, promovendo o bem comum. Essa concepção é legitimada pela teoria jurídica do crime 
(extraída da lei penal vigente), que funciona como metodologia garantidora de uma correta justiça, e pela 
teoria jurídica da pena, estruturada na dupla finalidade de retribuição (equivalente) e de prevenção (geral e 
especial) do crime (In CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal: a Nova Parte Geral. Rio de Janeiro: 
Forense, 1985, p. 26). 
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Seletividade, repressividade e estigmatização, são, assim, 

as grandes características do sistema penal, pelo que, necessário o estudo das 

contradições entre as linhas programáticas legais e o real funcionamento das 

instituições que as executam. 

2.2.3 Labeling Approach: as carreiras criminosas 

O horizonte de pesquisa dentro do qual o labeling approach 

se situa é, em grande medida, dominado por duas correntes da sociologia 

americana, estreitamente ligadas entre si.  

De acordo com Alessandro Baratta214, em primeiro lugar, tal 

enfoque remonta àquela direção da psicologia social e da sociolingüística 

inspirada em George H. Mead, e comumente indicada como “interacionismo 

simbólico”. Em segundo lugar, a “etnometodologia”, inspirada pela sociologia 

fenomenológica de Alfred Schutz, concorre para modelar o paradigma 

epistemológico característico das teorias do labeling. De acordo com o 

interacionismo simbólico, a sociedade – ou seja, a realidade social – é constituída 

por uma infinidade de interações concretas entre indivíduos, aos quais um 

processo de tipificação confere um significado que se afasta das situações 

concretas e continua a estender-se através da linguagem. Ainda, segundo a 

etnometodologia, a sociedade não é uma realidade que se possa conhecer sobre 

o plano objetivo, mas o produto de uma “construção social”, obtida graças a um 

processo de definição e de tipificação por parte de indivíduos de grupos diversos. 

E, por conseqüência, segundo o interacionismo e a etnometodologia, estudar a 

realidade social (por exemplo, o crime) significa, essencialmente, estudar estes 

processos, desde simples comportamentos, chegando até as construções mais 

complexas, como a própria concepção de ordem social. 

O labeling approach é designado na literatura e 

sinonimicamente, por enfoque (perspectiva ou teoria) do interacionismo simbólico, 

etiquetamento, rotulação ou ainda, por paradigma da “reação social”, do “controle” 

                                            
214 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 87. 
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ou da “definição”. Surge nos Estados Unidos da América em finais da década de 

50 e início da década de 60 do século passado.  

Conforme Andrade215, o marco de genealogia do novo 

paradigma é a obra Outsiders (publicada em 1963), de autoria de H. Becker. É a 

primeira leitura através da qual esta nova perspectiva aparece consolidada e 

sistematizada e onde se encontra definitivamente formulada sua tese central. 

A partir das conclusões realizadas por Alessandro Baratta, 

Andrade216 organiza sinteticamente os postulados do labeling, desenvolvendo sua 

investigação em perspectiva de negação de princípios até então considerados 

essenciais217 para construção e desenvolvimento do estudo do crime.  

O princípio da igualdade é refutado pelo labeling approach, 

em cujo âmbito se demonstra que o desvio e a criminalidade não são entidades 

ontológicas preconstituídas, identificáveis pela ação das distintas instâncias do 

                                            
215 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema Penal Máximo X Cidadania Mínima: códigos de 
violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 39. 
216 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, p. 200-202. 
217 Faz-se aqui referência aos princípios sustentados pelo paradigma etiológico, segundo o qual, o crime é 
ontológico, ou seja, existe por si só, sendo praticado por pessoas com tendências naturais a delinqüir, uma 
vez que este é oriundo de fatores de ordem causal, tais como fatores hereditários, psicológicos, ambientais e 
sociais (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).  Com o surgimento do paradigma da reação social, processado desde a década de 60 do século XX, 
deu-se origem a outra tradição criminológica crítica (Criminologia da reação social, Nova Criminologia, 
Criminologia radical ou Criminologia crítica). Segundo esta nova concepção, a Criminologia não mais se 
define como uma ciência que investiga as causas da criminalidade, mas as condições da criminalização, ou 
seja, como o sistema penal, mecanismo de controle social formal (Legislativo - Lei penal – Polícia - 
Ministério Público – Judiciário – Prisão - ciências criminais - sistema de segurança pública, etc.) constrói a 
criminalidade e os criminosos em interação com o controle social informal (família, escola, universidade, 
mídia, religião, moral, mercado de trabalho, hospitais, manicômios) funcionalmente relacionados às 
estruturas sociais. Para essa Nova Criminologia, a criminalidade não “é” (não existe em si e per si), ela “é” 
socialmente construída. Neste movimento, a Criminologia converte o sistema penal como um todo e, 
conseqüentemente, a Lei Penal e as Ciências Criminais, (dimensões integrantes dele), em seu objeto, e 
problematiza a função de controle e dominação por ele exercida. No centro desta problematização estão os 
resultados sobre: 1º. A secular seletividade estigmatizante (a criminalização da pobreza e da criminalidade de 
rua x imunização da riqueza e da criminalidade de gabinete); 2º. A violência institucional do sistema penal, 
sobretudo da prisão; 3º. A inversão de suas promessas; 4º. A incapacidade de dar respostas satisfatórias às 
vítimas e suas famílias; e 5º. A própria Criminologia etiológica e o Direito Penal dogmático são denunciados 
em sua função instrumentalizadora e legitimadora da seletividade, nascendo daí uma nova problemática para 
a Política Criminal: quais são as alternativas à prisão e ao sistema penal? (In ANDRADE. Vera Regina 
Pereira de. Do paradigma etiológico ao paradigma da reação social. Revista Eletrônica de Ciências 
Jurídicas. RECJ. 05.05/08. Disponível em <www.pgj.ma.gov.br/ampem/ampem1.asp> Acesso em 12 mar. 
2009). 
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sistema penal, mas sim uma qualidade atribuída a determinados sujeitos por meio 

de mecanismos oficiais e não-oficiais de definição e seleção. Em conseqüência, 

não é possível estudar a criminalidade independentemente desses processos. 

Desde o ponto de vista das definições legais, a criminalidade se manifesta como o 

comportamento da maioria, antes que de uma minoria desviada da população218. 

Segundo a definição sociológica, a criminalidade, como em geral o desvio, é um 

status social que caracteriza o indivíduo somente quando lhe é adjudicada com 

êxito uma etiqueta de desviante ou criminoso pelas instâncias que detêm o poder 

de definição.  

As possibilidades de resultar etiquetado, como as graves 

consequências que isto implica, encontram-se desigualmente distribuídas. Isto 

implica que o princípio da igualdade, ou seja, a base mesma da ideologia do 

Direito Penal seja colocada em séria dúvida, eis que a minoria criminal a que se 

refere a definição sociológica aparece, na perspectiva do labeling, como resultado 

de um processo altamente seletivo e desigual dentro da população total; enquanto 

o comportamento efetivo dos indivíduos não é, por si mesmo, condição suficiente 

deste processo. 

O princípio do interesse social e do delito natural 

também é bastante questionado. A crítica desenvolvida sobre as bases teóricas 

do labeling tratam de localizar as verdadeiras variáveis do processo de definição 

nas relações de poder e nos grupos sociais, tomando em conta a estratificação 

social e os conflitos de interesse. Estas teorias puderam determinar em ditas 

relações a base não só de desigual distribuição do status de criminoso, mas 

também a de desigual distribuição entre os grupos sociais de poder de definição, 

do qual aquele status e as mesmas definições legais da criminalidade dependem. 

Puseram em evidência, assim, que na origem do processo de criminalização 

primária (gênese da lei penal) e secundária (aplicação da lei penal) não residem 

interesses fundamentais para uma determinada sociedade ou diretamente para 

toda sociedade civilizada, mas interesses dos quais são portadores os grupos que 

detém o poder. Afirmam, portanto, que o caráter político (relativo à violação de 

                                            
218 Neste sentido, o labeling approach tem em conta os estudos sobre as infrações não perseguidas, sobre a 
cifra negra da criminalidade e sobre a delinqüência de colarinho branco. 
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determinadas ordens econômico-políticos contingentes) não é prerrogativa de um 

pequeno número de delitos “artificiais”, mas do fenômeno total da criminalidade 

como realidade social criada através de processos de criminalização. 

Por último, o princípio do fim e da prevenção resulta 

questionado pelos resultados das múltiplas investigações acerca da efetividade 

dos fins atribuídos à pena. Contesta-se de maneira crescente, tanto a função 

reeducativa da pena e a ideologia do tratamento como o conceito mesmo de 

reeducação e ressocialização219, convertendo-os em objeto de profundas dúvidas. 

O princípio da ressocialização através da prisão tem sido particularmente 

questionado pela Sociologia do cárcere e de outras instituições totais, assim como 

pelas investigações acerca das influências das sanções estigmatizantes sobre o 

desvio “secundário” e a reincidência220. 

A negação desses princípios é o marco da desconstrução do 

paradigma criminológico até então estabelecido e conhecido como verdade, 

culminando na consolidação da criminologia crítica.  

Os criminólogos tradicionais examinam problemas do tipo 

“quem é criminoso?”, “como se torna desviante?”, “em quais condições um 

condenado se torna reincidente?”, “com que meios se pode exercer controle 

sobre o criminoso?”. É de se destacar, neste contexto, que a criminologia era 

definida como a ciência que investiga as causas da criminalidade, tratando o 

criminoso (seu objeto) como coisa.   

Ao contrário, os interacionistas, como em geral os autores 

que se inspiram no labeling approach, se perguntam: “quem é definido como 

desviante?”, “que efeito decorre desta definição sobre o indivíduo?”, “em que 

condições este indivíduo pode se tornar objeto de uma definição?” e, enfim, 

                                            
219 Ver 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. 96; HIRECHE, Gamil Föppel. A 
função da pena na visão de Claus Roxin. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 27. 
220 Ver THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000; 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 
2004. 
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“quem define quem?” 221 Passa-se, dessa forma, a encarar o desviante como 

pessoa. 

É assim que a pergunta relativa à natureza do objeto e do 

sujeito na definição dos comportamentos desviantes orientou o desenvolvimento 

de três níveis explicativos do labeling approach, cuja ordem aqui apresentada é 

proposta por Andrade222: 

a) um nível orientado para a investigação do impacto da atribuição 
do status de criminoso na identidade do desviante (é o que se 
define como “desvio secundário”); b) um nível orientado para a 
investigação do processo de atribuição do status criminal 
(processo de seleção ou “criminalização secundária”223); e c) um 
nível orientado para a investigação do processo de definição da 
conduta desviada (ou “criminalização primária”224 que conduz por 
sua vez, ao problema de distribuição do poder social desta 
definição, isto é, para o estudo de quem detém em maior ou 
menor medida este poder na sociedade. E tal é o problema que 
conecta a investigação do labeling com as teorias do conflito. 

Em análise do primeiro nível explicativo proposto pela 

autora225, ou seja, a investigação do impacto da atribuição do status de criminoso 

na identidade do desviante, ele relaciona-se com um vasto pensamento crítico 

sobre os fins da pena  e os resultados deste nível de investigação sobre o “desvio 

secundário”. As carreiras criminosas negam a concepção reeducativa da pena e a 

ideologia do tratamento (negação do princípio do fim e da prevenção) ao 

                                            
221 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 88. 
222 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, p. 208. 
223 Tal é o processo de aplicação das normas penais pela polícia e justiça. É o importante momento da 
atribuição da etiqueta de desviante (etiquetamento ou rotulação) que pode ir desde a simples rejeição social 
até a reclusão do indivíduo em uma prisão ou internação em um manicômio. Para os teóricos do labeling, a 
atribuição desta etiqueta é um momento fundamental não apenas na construção seletiva da criminalidade, 
mas pelos seus efeitos na identidade do sujeito etiquetado. 
224 Corresponde ao processo de criação (gênese) das normas penais, em que se definem os bens jurídicos 
protegidos, as condutas criminalizadas, a qualidade e quantidade das penas. Não obstante, não se limitam a 
análise das definições legais, levando também em consideração (com maior ou menor ênfase) as definições 
informais dadas pelo público em geral (definições do “senso comum”). 
225 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, p. 208; BARATTA, 
Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal. 3 ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 90. 
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evidenciar que a intervenção do sistema penal, em especial a prisão, ao invés de 

exercer um efeito reeducativo sobre o delinqüente, determina, em grande parte 

dos casos, a consolidação de uma verdadeira e própria carreira criminal, lançando 

luz sobre os efeitos criminológicos do tratamento penal e sobre o problema não 

resolvido da reincidência. 

No que se refere aos dois níveis seguintes (processos de 

criminalização secundária e primária), serão abordados na sequência. 

 

2.2.4 Sistema penal e o controle do não-igual 

Ainda nos dias de hoje, considera-se excepcionalidade o 

evento criminal, fenômeno que, em grande parte, diferencia-se de outros 

acontecimentos, unicamente, em função de sua definição legal como crime. Numa 

visão convencional, avalia-se a conduta individual delitiva como a causa mais 

importante desses eventos. Sob essa ótica, o delinqüente constitui uma categoria 

especial de pessoas, e a excepcional natureza da conduta delitiva por ele 

praticada justifica a não menos especial natureza da reação social e estatal. 226 

A maior parte dos atos desviantes, que diariamente ocorrem, 

passa despercebida pela sociedade e pelo sistema penal, tendo em vista que, 

apesar de haver uma vasta rede de controle social, formal e informal, é impossível 

controlar todos os indivíduos o tempo todo. Além disso, em alguns espaços e em 

tempos diferentes227, a tolerância ao cometimento de um ato pode ser maior do 

que em outra, sendo esta, inclusive, uma variável que determina os chamados 

índices de criminalidade. 

Assim, o processo de definição do que deve ser considerado 

crime não pode ser limitado apenas às análises realizadas pelas instâncias 

oficiais de controle social, mas, antes, se identifica com os processos de definição 

                                            
226 HULSMAN, Louk. El enfoque abolicionista: políticas criminales alternativas. In Criminologia critica y 
control social. Tomo 1: El Poder Punitivo del Estado. Rosario - Pcia. de Santa Fe: Editorial Juris, 2000,  p. 
75. 
227 O concubinato já foi considerado crime, hoje tem proteção legal; as bruxas já foram condenadas a morte 
na fogueira, hoje está na moda. 
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do senso comum, os quais se constituem a partir de referentes não oficiais. 

Instituem-se mesmo antes que as instâncias oficiais intervenham, ou também, de 

modo inteiramente independente de sua intervenção. 228 Fundam-se na 

consciência ético-jurídica da sociedade. O que é criminalidade se aprende, de 

fato, pela observação da reação social a um comportamento, no contexto da qual 

um ato é interpretado (de modo valorativo) como criminoso, e o seu autor tratado 

consequentemente. 

Partindo dessa premissa, não é difícil compreender que, 

para desencadear a reação social, o comportamento deve ser capaz de perturbar 

a percepção habitual, ou a rotina da realidade tomada pelo cotidiano da 

sociedade, ou seja, que suscite, entre as pessoas implicadas, indignação moral 

ou outros sentimentos análogos. Segundo Baratta229, tal comportamento é, antes 

de tudo, percebido como oposto ao comportamento “normal”, e a normalidade é 

representada por um comportamento predeterminado pelas próprias estruturas, 

segundo certos modelos de conduta, e correspondente ao papel e à posição de 

quem atua. 

Neste contexto, é certo afirmar que para que uma conduta 

seja imputada a um autor como criminosa, e que seja ele considerado violador da 

norma, e ainda, para que seja atribuída uma “responsabilidade moral” pelo ato 

que infringiu a rotina ou normalidade social, é necessário que esse 

comportamento desencadeie uma reação social correspondente. O simples 

desvio objetivo em relação à norma não pode ser considerado motivo suficiente 

para atuação de todo aparelho estatal, pois neste caso, as funções (declaradas) 

do sistema penal não estariam sendo buscadas. 

Talvez por isso é que se tem verificado, nos últimos anos, 

que o sistema penal, em lugar de prevenir futuros comportamentos delitivos, se 

converte em condicionante de ditas condutas, ou seja, funciona como instigador 

de verdadeiras carreiras criminais. A partir disso, inclusive, é possível extrair as 

                                            
228 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 94. 
229 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 95. 
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verdadeiras (não declaradas) funções do sistema penal: a) o sistema penal 

cumpre a função de selecionar, de maneira mais ou menos arbitrária, pessoas 

dos setores sociais mais humildes, criminalizando-as, para indicar aos demais os 

limites do espaço social; b) o sistema penal cumpre a função de sustentar a 

hegemonia de um setor social sobre outro. Para Zaffaroni e Pierangeli230, isso é o 

suficiente para concluir acerca da enorme dificuldade de se teorizar uma função 

socialmente útil para esse instrumento de controle. 

Não é difícil perceber que o desvio e a criminalidade não são 

uma qualidade intrínseca da conduta, mas uma qualidade atribuída a 

determinados sujeitos através de complexos processos de seleção. E essa função 

selecionadora já pode ser diagnosticada a partir da produção da norma penal, que 

não raras às vezes, vem ao mundo objetivando atingir determinados grupos de 

pessoas, notadamente àqueles pertencentes aos mais baixos extratos sociais. 

As ações mais prováveis de serem cometidas por pessoas 

para as quais não há lugar na ordem econômico-social, pelos pobres diabos 

tiranizados, têm a melhor chance de aparecer nas leis penais. Como observa 

Bauman231, 

roubar os recursos de nações inteiras é chamado de “promoção 
do livre comércio”; roubar famílias e comunidades inteiras de seu 
meio de subsistência é chamado “enxugamento” ou simplesmente 
“racionalização”. Nenhum desses feitos jamais foi incluído entre os 
atos criminosos passíveis de punição. 

Assim, no que se refere ao direito penal abstrato 

(criminalização primária), isto tem a ver com os conteúdos, mas também com os 

“não-conteúdos” da lei penal. O sistema de valores que neles se exprime reflete, 

predominantemente, o universo moral próprio de uma cultura burguesa-

individualista, dando a máxima ênfase à proteção do patrimônio privado e 

                                            
230 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. 70. 
231 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1999, p. 131. 
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orientando-se, predominantemente, para atingir as formas de desvio típicas dos 

grupos socialmente mais débeis e marginalizados.232 

O princípio da legalidade, grande conquista do período 

iluminista e do positivismo, permitiu a separação das condutas criminosas das 

demais condutas desviantes, reservando a estas a seara administrativa, civil ou, 

unicamente social. No entanto, individualizou o desviante e afastou a 

possibilidade de tipificação daqueles comportamentos praticados pelos atores que 

figuram na escala mais alta do plano econômico-político-social. Neste caso, até a 

norma funciona de forma distinta.   

As malhas dos tipos são, em geral, mais sutis no caso dos 

delitos próprios das classes sociais mais baixas do que no caso dos chamados 

crimes de “colarinho branco”. Estes delitos, também do ponto de vista da previsão 

abstrata, têm uma maior possibilidade de permanecerem imunes.233 

A formulação das leis penais preserva, dessa forma, um 

considerável caráter tendencioso. Conforme Baratta234, isso leva a preservar na 

criminalização primária as ações anti-sociais realizadas por integrantes das 

classes sociais hegemônicas, ou que são mais funcionais à exigências do 

processo de acumulação do capital. Criam-se, assim, zonas de imunização para 

                                            
232 A seleção marginalizadora ocorre já mediante a diversa formulação técnica dos tipos penais e a espécie de 
conexão que eles determinam com o mecanismo das agravantes e das atenuantes. Note-se, que é de difícil 
caracterização um crime de furto não qualificado. A regra é que alguma das qualificadoras do § 4º do art. 155 
do Código Penal Brasileiro esteja presente para que a pena seja aplicada, no mínimo, em dobro. 
233 Acerca da imunidade dos autores de crimes praticados pelas elites do poder econômico, Bauman registra: 
“[...] atos ilegais cometidos no ‘topo’ da escala social são extremamente difíceis de desvendar na densa rede 
de transações empresariais diárias. Quando se trata de atividade que abertamente busca o ganho pessoal à 
custa dos outros, a linha que separa os movimentos permitidos dos proibidos é necessariamente imprecisa e 
sempre contenciosa, em nada comparável à inequívoca clareza ilegal do ato de formar uma fechadura. [...] 
Mas definidos, os crimes ‘do topo da escala’ são, além disso, terrivelmente difíceis de detectar. São 
perpetrados em um círculo íntimo de pessoas unidas pela cumplicidade mútua, a lealdade à organização e o 
esprit de corps, pessoas que geralmente tomam medidas eficazes para detectar, silenciar ou eliminar os que 
dão com a língua nos dentes. Eles exigem um nível de sofisticação legal e financeiro praticamente impossível 
de ser penetrado por quem está de fora, particularmente gente leiga ou não educada. E esses crimes não tem 
“corpo”, nenhuma substância física; “existem” no espaço etéreo, imaginário, da pura abstração: são 
literalmente invisíveis – é preciso uma imaginação comparável à dos que os perpetram para divisar uma 
substância na forma ilusória. Levado pela intuição e o senso comum, o público pode bem suspeitar que 
algum roubo está na origem das fortunas, mas apontá-lo continua sendo uma tarefa claramente atemorizante. 
(In Globalização: as conseqüências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor. 1999, p. 131-132). 
234 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 176. 
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comportamentos cuja danosidade se volta particularmente contra as classes 

subalternas.235 

Depreende-se a partir daí, que é na zona mais baixa da 

escala social que a função selecionadora do sistema se transforma em função 

marginalizadora, em que a linha de demarcação entre os estratos mais baixos do 

proletariado e as zonas de subdesenvolvimento e de marginalização assinala, de 

fato, um ponto permanentemente crítico, no qual, à ação reguladora do 

mecanismo geral do mercado de trabalho se acrescenta, em certos casos, a dos 

mecanismos reguladores e sancionadores do direito penal. Isto se verifica 

precisamente na criação e na gestão daquela zona particular de marginalização 

que constitui a população criminosa.236 Os tipos mais comuns de criminosos, na 

visão do público, vêm quase sem exceção da “base” da sociedade. 237 

Os processos de criminalização secundária acentuam o 

caráter seletivo do sistema penal construído abstratamente. São evidentes as 

condições particularmente desfavoráveis em que se encontra, no processo, o 

acusado proveniente de grupos marginalizados, em face de acusados advindos 

de estratos superiores da sociedade. A distância lingüística que separa julgadores 

e julgados, a menor possibilidade de desenvolver um papel ativo no processo e 

de servir-se do trabalho de advogados prestigiosos, desfavorece os indivíduos 

socialmente mais débeis.238 

                                            
235 No Brasil, um emblemático exemplo de zona imunizadora pode ser traçado a partir da Lei n. 8.137/90, 
que dispunha no artigo 14, que os crimes previstos em seus artigos 1.º, 2º e 3.º teriam extinta sua punibilidade 
quando o agente (contribuinte ou servidor público) promovesse o pagamento do tributo ou contribuição 
social antes do recebimento da denúncia. Não bastasse tamanho benefício, com o advento da Lei n. 
10.684/2003, a extinção da punibilidade passou a ocorrer em qualquer fase do processo, e não antes do 
recebimento da denúncia. Vale lembrar que os crimes de sonegação fiscal afetam o Estado de forma drástica, 
vez que o dinheiro que deixou de ser arrecadado poderia ter sido utilizado na realização de projetos sociais e 
outras finalidades de efeito coletivo. Assim, comportamentos altamente lesivos à sociedade e que, 
notadamente, culminam em prejuízos coletivos, por vezes, irreparáveis, como as retenções de tributos de 
investimentos emergenciais à saúde e educação, não serão punidos se essas quantias forem restituídas ao 
erário. Criaram-se, com essa legislação fiscal, zonas de imunização para os comportamentos de sonegação, 
cuja danosidade se volta particularmente contra as classes menos favorecidas. 
236 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 172. 
237 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1999, p. 134. 
238 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 176-177. 



 
 
 
 

69 

Todo o processo policial e judicial que culmina na prisão 

caracteriza, em certo sentido, um longo ritual regidamente estruturado de rejeição 

simbólica e exclusão física. A rejeição e a exclusão são humilhantes e pretendem 

exatamente isso. Visa fazer o rejeitado/excluído aceitar sua imperfeição e 

inferioridade social. Não admira que as vítimas ergam uma defesa. Em vez de 

aceitarem docilmente a sua rejeição e converter a rejeição oficial em auto-

rejeição, elas preferem rejeitar os que as rejeitam.239 

Por isso, o rejeitado/excluído recorre aos únicos meios à sua 

disposição, todos contendo alguma dose de violência; é o único recurso que pode 

aumentar seu “poder de prejudicar”, único poder que podem opor ao poder 

esmagador dos que os rejeitam e excluem. A estratégia de “rejeitar os que 

rejeitam” logo afunda no estereótipo do rejeitado. Acrescenta-se, assim, à imagem 

do crime a inerente propensão do criminoso à reincidência. No final, a prisão 

surge como o principal instrumento de uma profecia que cumpre a si mesma.240 

Estas justificações são uma ideologia que cobre o fato de 

que o direito penal tende a privilegiar os interesses das classes dominantes, e a 

imunizar do processo de criminalização comportamentos socialmente danosos 

típicos dos indivíduos a elas pertencentes, ligados funcionalmente ao projeto da 

acumulação de capital. A tendência é de dirigir o processo de criminalização, 

principalmente, para formas de desvio típicas das classes subalternas. Conforme 

Baratta241, isso ocorre, não somente com a escolha dos tipos de comportamentos 

descritos na lei, pois 

Quando se dirigem a comportamentos típicos dos indivíduos 
pertencentes às classes subalternas, e que contradizem à 
relações de produção e de distribuição capitalistas, eles formam 
uma rede muito fina, enquanto a rede é frequentemente muito 
larga quando os tipos legais têm por objetivo a criminalidade 

                                            
239 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1999, p. 134-135. 
240 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1999, p. 135. 
241 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 165. 
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econômica, e outras formas de criminalidade típicas dos 
indivíduos pertencentes às classes de poder. 

O discurso está pautado na racionalização do poder punitivo 

e garantias do indivíduo, os quais configuraram limites, inclusive, aos operadores 

das agências de poder. É curioso notar nessa real operacionalidade do sistema 

penal, que as garantias individuais242 existem para alguns, enquanto que para 

outros, o que existe é a repressão sem limites, já que a sociedade precisa ser 

defendida do perigo que representa o criminoso. Para essa “criatura do mal” a 

pena pode ser até extralegal (chacinas, por exemplo, as quais são execuções 

sumárias baseadas nos estereótipos e no senso comum do que seja a 

criminalidade). Destarte, a pena vai estar respaldada pela ideologia da defesa 

social.243 

Tudo isso demonstra que, ao menos em boa medida, o 

sistema penal seleciona pessoas ou ações, como também criminaliza certas 

pessoas segundo sua classe e posição social. Difícil sustentar a tese de que 

todas as pessoas são igualmente “vulneráveis” ao sistema penal. O controle por 

ele exercido costuma orientar-se por estereótipos que recolhem os caracteres dos 

setores marginalizados e humildes gerando um fenômeno de rejeição do 

etiquetado. 

Ao questionar a legitimidade do sistema penal de discurso 

igualitário, Zaffaroni utiliza-se de três importantes personagens da história 

mundial: 

Não é difícil imaginar Cristo ou Buda condenados por “vadiagem” 
e, na pior das hipóteses, “desaparecidos” por terem atentado 
contra a “segurança nacional”, ou São Francisco institucionalizado 

                                            
242 Sabe-se que, no Brasil, a definição legal de direitos não significa o exercício desses direitos. A 
incorporação legal é apenas uma etapa deste processo que, muitas vezes, se restringe à existência da lei. As 
garantias individuais continuam sendo essencialmente “liberdades burguesas”. São excelentes para quem 
pode alcançá-las. Difícil, porém, é explicar sua importância a quem da cidadania só tem o título de eleitor, 
porque mal sabe ler, não ganha para alimentar a família, não tem carteira assinada e só interessa à Justiça 
quando se transforma em réu (KUNTZ, Rolf. A redescoberta da igualdade como condição de justiça. In 
FARIA, José Eduardo (Org.). Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
155). 
243 NEPOMOCENO, Alessandro. Além da lei – a face obscura da sentença penal. Rio de Janeiro: Revan, 
2004, p. 47. 
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em um manicômio, submetido a especialistas que controlariam 
seu “delírio místico” com choques elétricos e com “camisa-de-
força química”. 244 

Segundo o referido penalista245, é possível perguntar, assim, 

que tipo de insensatez histórica significa pretender a existência, em algum 

momento, de um sistema penal que haja expropriado o direito da vítima para 

realizar o princípio de que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade 

e direitos. Sem dúvida, trata-se de uma insensatez histórica somente comparável 

com a insensatez que pretende a futura existência de um sistema penal que, com 

a estrutura de qualquer um dos atuais, se inspiraria no princípio da igualdade, 

quando se sabe que a operatividade seletiva é a essência de qualquer sistema 

penal. 

A “construção legal” do desviante como quase “não-humano” 

condensa os seus direitos, o reduz efetivamente a um não-cidadão e facilita o 

processo de criminalização. Disso se extrai as verdadeiras e não declaradas 

funções do direito penal contemporâneo, que guarda, no controle social do não-

igual, sua mais admirável tarefa. 

À maneira de um revelador químico, esta compreensão faz 

brotar com clareza a face oculta do sistema penal (pois recalcada pelo imenso 

trabalho histórico de eufemização jurídica, política e cultural constitutivo do 

estabelecimento de um regime formalmente democrático) e do Estado como 

organização coletiva da violência visando a manutenção da ordem estabelecida e 

a submissão dos dominados. Violência que, nesse caso, ressurge subitamente, 

maciça, metódica e com um objetivo preciso, justamente sobre aqueles que 

podem ser descritos como os inúteis ou os insubmissos da nova ordem 

econômica e etno-racial. 246 

                                            
244 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. 148. 
245 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. 148-
149. 
246 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2001, p. 101. 
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O instrumento central do afiguramento de controle social 

exercido pelo sistema penal habita no modelo executivo de pena, onde culmina 

por desembocar a incomensurável fração de criminalizados. Dessa forma, a 

prisão surge como a instituição de controle da criminalidade e também de 

disciplinamento dos não-disciplinados, necessitando, neste contexto, manter 

mecanismos que lhe dêem legitimidade e que a conectem com os demais 

processos sociopolíticos em vigor na sociedade, mesmo que sua funcionalidade e 

efeitos não atinjam o projeto proposto. 

A imagem da criminalidade promovida pela prisão e a 

percepção dela como uma ameaça à sociedade, devido ao comportamento de 

pessoas e não, efetivamente, a existência de conflitos sociais, produz um desvio 

de atenção do público. Essa arritmia é dirigida, principalmente, ao perigo da 

criminalidade ou às chamadas classes perigosas, ao invés de dirigir-se à violência 

estrutural. Neste sentido, a violência criminal adquire na atenção da sociedade a 

dimensão que deveria corresponder à violência estrutural, e em parte contribui 

para ocultá-la e mantê-la.247 

 

2.3 CÁRCERE E MARGINALIDADE SOCIAL: UM LUGAR DESTINADO PARA 

OS ALVOS DO SISTEMA 

A exposição das reais funções exercidas pelo sistema penal 

em contraposição com aquelas divulgadas pelo discurso oficial evidencia que, 

longe de atuar como instrumento de proteção da sociedade contra as ações e 

comportamentos realmente danosos a ela, esse sistema mantém a histórica 

função de gestão dos excedentes. 

Como visto em linhas anteriores, em qualquer sistema penal 

é possível distinguir segmentos. Os segmentos básicos dos sistemas penais 

contemporâneos são o policial, o judicial e o executivo. Trata-se, portanto, de três 

                                            
247 BARATTA, Alessandro. Direitos Humanos: entre a violência estrutural e a violência penal. Fascículos de 
Ciências Penais. Tutela Penal dos Direitos Humanos. Porto Alegre, ano 6, n. 2, p. 44-61, abr./maio/jun.1993, 
p. 54. 
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grupos humanos que convergem na atividade institucionalizada do sistema, 

guardando, o executivo, lugar de destaque. É, pois, nas instituições carcerárias 

que desemboca toda massa de criminalizados a fim cumprir as funções para as 

quais a pena se justificaria. 

Em análise do estado contemporâneo, Baratta248 indica o 

caráter nodal da relação cárcere/marginalização social. O autor registra que o 

cárcere seria o momento culminante de mecanismos de criminalização, 

inteiramente inútil para reeducação do condenado. Isto porque a educação deve 

promover a liberdade e o auto-respeito, e o cárcere produz degradação e 

repressão, desde a cerimônia inicial de despersonalização. Portanto, se a pena 

não pode transformar homens violentos em indivíduos sociáveis, institutos penais 

não podem ser institutos de educação. 

Michel Foucault249, ao tratar da gestão da criminalidade, 

também critica sua leitura diferencial das ilegalidades pelo sistema punitivo, pois o 

sistema realiza uma função indireta de punir uma ilegalidade visível para permitir 

uma ilegalidade invisível250. O autor destaca também uma função direta de 

produzir uma zona de criminosos marginalizados, que alimentam mecanismos 

econômicos da indústria do crime, como o ciclo econômico da droga, a máfia, 

etc., ou mecanismos políticos de subversão e de repressão ilegais, como o 

terrorismo fascista. 

Diante disso, pode-se verificar que as práticas penais estão 

sempre inseridas num contexto político: a lei se resume a um instrumento de 

classe, que é feita para incidir sobre outra classe social menos favorecida. O 

sistema penal, por sua vez (Polícia, Magistratura, Ministério Público e o cárcere) 

                                            
248 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 17. 
249 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história de violência nas prisões. Petrópolis/RJ. Ed. Vozes, 1989, 
3ª parte, Cap. III. 
250 A ciência jurídica, como discurso que determina um espaço de poder, é sempre obscura, repleta de 
segredos e silêncios, constitutiva de múltiplos efeitos mágicos e fortes mecanismos de ritualização, que 
contribuem para a ocultação e clausura das técnicas de manipulação social. Respaldado na funcionalidade de 
suas próprias ficções e fetiches, a ciência do direito nos massifica, deslocando permanentemente os conflitos 
sociais para o lugar instituído da lei, tornado-os, assim, menos visíveis (In WARAT, Luis Alberto. 
Introdução Geral ao Direito: interpretação da lei e temas para uma reformulação. Porto Alegre: Sergio 
Fabris, 1994, p. 57). 
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funciona como instrumento de garantia de dominação dessas classes, 

caracterizada pela busca incessante dos interesses daqueles melhor situados no 

plano social daquele tempo.  

Historicamente, não é difícil lembrar-se dos mais diversos 

grupos que figuraram na condição de “alvos” do poder punitivo estatal. 

 

2.3.1 Justificativas seletivas do poder punitivo 

Desde a era pré-moderna, o poder punitivo sempre 

descriminou os seres humanos e lhes conferiu um tratamento punitivo que não 

correspondia à condição de pessoas, dado que os considerava apenas como 

entes perigosos. Esses seres humanos são assinalados como inimigos da 

sociedade e, por conseguinte, o controle constante deve recair sobre eles. 

Desde sua própria origem, o poder punitivo mostrou uma 

formidável capacidade de perversão, montada – como sempre – sobre um 

preconceito que impõe medo, sempre admitida e ratificada abertamente pelos 

teóricos de seu tempo.251 

No século XV, o livro Malleus Maleficarum, também 

chamado O martelo das feiticeiras252 foi escrito pelos inquisidores alemães 

Heinrich Kramer e James Sprenger a pedido do Papa Inocêncio VIII. O objetivo 

era enfrentar as conspirações demoníacas contra a Cristandade, praticada pelo 

inimigo da Igreja Católica, a mulher. Essa obra foi publicada pela primeira vez em 

1486 e até o final do século XVIII foi o fundamento jurídico e teológico dos 

tribunais da Inquisição em diversos países. 

Os autores afirmavam que as bruxas representavam as 

mulheres em estado natural. A obra foi considerada um verdadeiro Tratado de 

Criminologia que enviou milhares de mulheres às fogueiras da Inquisição. 

                                            
251 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2007, p. 34. 
252 KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. O martelo das feiticeiras (Malleus Maleficarum). Tradução 
de Paulo Fróes. 21. ed. Rio de Janeiro: Rosa os Tempos, 2010. 
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Na alta Idade Média, a condição das mulheres floresce. Elas 

têm acesso às artes, às ciências, à literatura. Uma monja, por exemplo, Hrosvitha 

de Ganderscheim, foi o único poeta da Europa durante cinco séculos. Isso 

acontece durante as cruzadas, período em que não só a Igreja alcança seu maior 

poder temporal como também, o mundo se prepara para as grandes 

transformações que viriam séculos mais tarde, com a Renascença. 

E é logo depois dessa época, no período que vai do fim do 

século XIV até meados do século XVIII que acontece o fenômeno generalizado 

em toda a Europa: a repressão sistemática do feminino.  Aconselhava que todas 

as suspeitas de bruxaria fossem submetidas à tortura: se confessassem 

mereceriam o fogo; se não confessassem, também, pois só uma bruxa, 

fortalecida por influência do Demônio poderia resistir à semelhante suplício sem 

ceder à confissão.253 

A extensão da caça às bruxas neste período é espantosa. 

No fim do século XV e no começo do século XVI, houve milhares de execuções – 

usualmente eram queimadas vivas na fogueira – na Alemanha, na Itália e em 

outros países. A partir dos meados do século XVI, o terror se espalhou por toda a 

Europa, começando pela França e Inglaterra.254  

Fora da Europa, o poder colonialista legitimado por estes 

discursos exerceu-se sob a forma de genocídio. Os índios ignoravam os dez 

mandamentos, os sete sacramentos e os sete pecados capitais; não conheciam a 

palavra pecado nem temiam o inferno; não sabiam ler nem tinham nunca ouvido 

falar em direito de propriedade. Essas características demarcavam a inferioridade 

                                            
253 Conforme registra Eduardo Galeano, oito séculos mais tarde, a Igreja Católica continua negando o púlpito 
às mulheres. Mesmo assim, o mesmo pânico faz com que os mulçumanos fundamentalistas às mutilem o 
sexo e lhes cubram a cara. E o alivio pelo perigo conjurado leva os judeus mais ortodoxos a começar o dia 
sussurrando: Graças, Senhor, por não me ter feito mulher (In GALEANO, Eduardo. Espelhos: uma história 
quase universal. Tradução de Eric Nepomuceno. 2. ed. Porto Alegre: L&PM, 2009, p. 115-116). 
254 Conforme registra Rose Marie Muraro, um 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 área de Wertzberg, e cerca de mil na diocese de Como. Em Toulouse, 
quatrocentas foram assassinadas num único dia; no arcebispo de Trier, em 1585, duas aldeias foram deixadas 
apenas com duas mulheres moradoras cada uma (MURARO, Rose Marie. Introdução Histórica. In 
KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. O martelo das feiticeiras (Malleus Maleficarum). Tradução de 
Paulo Fróes. 21. ed. Rio de Janeiro: Rosa os Tempos, 2010, p. 13) 
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dos índios e sua duvidosa humanidade, o que justificaria qualquer brutalidade 

contra eles. 

Dessa forma, a conquista da América foi uma longa e difícil 

tarefa de exorcismo, eliminando a maior parte da população americana da época, 

desbaratando suas organizações sociais e políticas e reduzindo essas pessoas à 

condição de servidão e escravidão.255 

A exigência da mão-de-obra extrativa determinou o tráfico 

escravista africano, levado a cabo pelos comerciantes ingleses, franceses e 

holandeses, que compravam prisioneiros de toda costa da África, provocando, 

desde modo, a destruição das culturas pré-coloniais dos dois continentes.256 

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.257 

Finalmente, na América Latina, o estereótipo do desviante 

sempre se alimenta das características de homens jovens das classes mais 

carentes 258, ou seja, pessoas que, por alguma razão, não respondem às normas 

vigentes e não estão afetas aos processos de controle preventivo. E este 

fenômeno não é privativo do sistema penal, mas nele assume características 

particulares: 

uma pessoa começa a ser tratada “como se fosse”, embora não 
haja manifestado nenhum comportamento que implique uma 

                                            
255 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2007, p. 34-35. 
256 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: 
Revan, 2007, p. 35. 
257 GALEANO, Eduardo. Os demônios do demônio. Disponível em 
<http://titaferreira.multiply.com/reviews/item/143> Acesso 12 nov. 2009. 
258 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”). 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. 
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infração. Ao generalizar-se o tratamento de acordo com o “como 
se fosse” e sustentar-se no tempo quase sem exceção, a pessoa 
passa a se comportar de acordo com o papel atribuído, ou seja, 
“como se fosse”, e com isso acaba “sendo”.259 

Zaffaroni260 adverte que o sistema penal não se trata 

simplesmente de um acordo externo, mas também de sério “tratamento” integrado 

em um complexo processo de deteriorização, cuja parte mais importante é feita 

pela prisão e perfeitamente legalizado através de registros de reincidência, da 

possibilidade de impedir ou dificultar qualquer exercício de trabalho honesto por 

parte das agências do sistema. A preocupação, neste caso, é propagar o status 

do criminalizado, de privar de liberdade periodicamente a pessoa261, convertendo-

a em um “suspeito profissional”, de tomar os antecedentes como provas de culpa, 

inclusive por parte dos juízes262, etc. 

Observa-se que os agentes do controle social desfrutam de 

ampla margem de discricionariedade na seleção que realizam. Nada mais errôneo 

que supor (como sustenta a Dogmática Penal) que, detectando um 

comportamento delitivo, seu autor resultará automática e inevitavelmente 

etiquetado. Entre a seleção abstrata, potencial e provisória operada pela lei penal 

e a seleção efetiva e definitiva operada pelas instâncias de criminalização 

secundária, medeia um complexo e dinâmico processo de refração263. 

                                            
259 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. 134. 
260 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. 134-
135. 
261 Sabe-se que, mais genericamente, as práticas judiciárias aparentemente mais neutras e mais rotineiras, a 
começar pela aplicação da pena provisória, tendem sistematicamente a desfavorecer as pessoas de origem 
mais humilde e fragilizadas do ponto de vista econômico.  
262 “Os juízes são os empregados que quase não se rebelam desse mecanismo. Ajudam na medida de suas 
possibilidades a constituição da delinqüência, ou seja, a diferenciação das ilegalidades, o controle, a 
colonização e a utilização de algumas delas pela ilegalidade da classe dominante” (In FOUCAULT, Michel. 
Vigiar e Punir: história de violência nas prisões. Petrópolis/RJ. Ed. Vozes, 1989, p. 248); O juiz irá, no 
Processo Penal, coordenar os diversos saberes para formatar o indivíduo ao padrão normal, assumindo feição 
disciplinar repressora (In ROSA, Alexandre Morais da. Decisão Penal: a bricolage de significantes. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 210). 
263 “Refração”, porque, dependendo da situação e do caso colocado sob apreciação das agências de repressão, 
a solução pode ser das mais surpreendentes. Para exemplificar, em 1997, Galdino de Jesus dos Santos, um 
chefe indígena que estava de visita em Brasília, foi queimado vivo enquanto dormia numa parada de ônibus. 
Cinco rapazes de boas famílias, que andavam farreando, jogaram álcool nele e lhe tocaram fogo. Pensamos 
que era um mendigo, justificaram eles. Um ano depois, a justiça brasileira lhes aplicou penas alternativas, 
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Desde os trabalhos pioneiros de Georg Rusche e Otto 

Kirchheimer264, confirmados por cerca de 40 estudos empíricos em uma dezena 

de sociedades capitalistas265, sabe-se que existe no nível societário uma estreita 

e positiva correlação entre a deteriorização do mercado de trabalho e o aumento 

da população carcerária, ao passo que não existe vínculo algum comprovado 

entre índice de criminalidade e índice de encarceramento. 

Vera Malagutti Batista266, ao pesquisar processos do Juizado 

da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, e neles a posição dos juízes, 

promotores, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, concluiu que  

todos os lapsos, metáforas, metonímias, todas as representações 
da juventude pobre, como suja, imoral, vadia, perigosa, formam o 
sistema de controle social no Brasil de hoje e informam o 
imaginário social para as explicações da questão da violência 
urbana. 

Daí extrai-se a compreensão do que seja o crime, o que seja 

o criminoso e o constitua a pena. Nietzsche267 dirá que é 

um batalhão móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, 
enfim, uma soma de relações humanas, que foram enfatizadas 
poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, após 
longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias: 
as verdades são ilusões, das quais se esquece o que são, 
metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível, moedas 
que perderam sua efígie e agora só entram em consideração 
como metal, não mais como moedas. 

Além disso, as características dos acusados coincidem ao 

indicar que o desemprego e a precariedade profissional são severamente 
                                                                                                                                    
pois não se tratava de um caso de homicídio qualificado. O relator do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
explicou que os rapazes tinham utilizado apenas a metade do combustível que possuíam e isto provava que 
tinham atuado movidos pelo ânimo de brincar, não de matar. 
264 Ver RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. Tradução de Gizlene Neder. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos/Instituto Carioca de Criminologia, 1999. 
265 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2001. 
266 BATISTA, Vera Malaguiti. Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude pobre no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia, Freitas Bastos, 1998, 120. 
267 NIETZSCHE, Friedrich. Sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral. In Obras incompletas. 3. 
ed. São Paulo: Abril Cultural, 1993, p. 48. 
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julgados pelos tribunais ao nível individual. Disso, resulta uma sobrecondenação 

na reclusão dos indivíduos marginalizados pelo mercado de trabalho. Não ter 

emprego, não apenas aumenta praticamente em toda parte a probabilidade de ser 

colocado em prisão preventiva, e por prazos mais longos, mais ainda, diminui 

sistematicamente a possibilidade de conversão dessa pena pela multa.268 

Esse encarceramento tem sido, em todas as épocas, o 

método primordial de lidar com setores inassimiláveis e problemáticos da 

população, difíceis de controlar. Assim é que os escravos eram confinados às 

senzalas. Também eram isolados os leprosos, os loucos e os de etnia religiosa ou 

religião diversa das predominantes. A separação espacial que produz um 

confinamento forçado tem sido, ao logo dos séculos, uma forma quase visceral e 

instintiva de reagir a toda diferença e particularmente à diferença que não podia 

ser acomodada nem se desejava acomodar na rede habitual das relações 

sociais.269 

A prisão surge, então, como instituição de eliminação e 

também de disciplinamento, que necessita manter mecanismos que lhe dêem 

legitimidade e que a conectem com os demais processos sociopolíticos em vigor 

na sociedade.270 

 

2.3.2 A prisão como elemento do sistema de socialização 

O que foi registrado até o presente momento é, 

naturalmente, o esquema ideológico do processo de transformação do poder 

punitivo e, sobretudo, da prisão. Assim, representa o modo como este poder 

tende a ser percebido por parte dos indivíduos a quem cabe a tarefa de prepará-

                                            
268 “A multa é burguesa e pequeno-burguesa, a prisão com sursis é popular, o regime fechado é 
subproletário”: a célebre fórmula de Bruno Aubusson de Cavarlay, que resume o funcionamento da Justiça da 
França entre 1952 e 1978, é ainda mais verdadeira na era do desemprego em massa e do acirramento das 
desigualdades sociais. Citado por WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Tradução de André Telles. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, 107. 
269 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1999, p. 114. 
270 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005, p. xxvi (apresentação). 
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lo, administrá-lo, controlá-lo e dele transmitir uma imagem útil ao seu 

funcionamento. 

Importante, contudo, saber, que este esquema ideológico 

não é um esquema somente imaginário, privado de contato com a realidade da 

prisão. De fato, antes de tudo, através da ideologia dos próprios órgãos oficiais, 

se realiza aquela função de autolegitimação do sistema271 e também, do cárcere, 

aquilo que Weber denomina de “pretensão de legitimidade” 272, sem levar em 

conta sua arbitrariedade e sua violência. 

No âmbito do exercício dos poderes punitivos, esta violência 

dá-se, sobretudo, pelo desenvolvimento de técnicas de correção e de 

transformação do não-igual, buscando sua socialização (teorias das penas). 

Assim, a partir da concepção idealizada do homem bom, não delinqüente, criam-

se os instrumentos obscuros de reforma do mal que se manifesta no homem 

desviante, seu não-igual. 

Todavia, explica Salo de Carvalho273, a universalização do 

valor concretizada no mecanismo pena não garante, de modo algum, a reforma 

moral e estética do delinqüente, pois como não existem homens delinqüentes – 

apenas pessoas que cometeram, em determinado momento de suas vidas, fatos 

selecionados e denominados crime -, não existe instrumento aplicável idôneo a 

reforçar, em grupo plural, descontínuo, distinto de indivíduos, determinado valor e 

universalizá-lo.  

É dificílimo apreender as causas e as origens da 

delinqüência, pois inúmeros os fatores, as variáveis e os acasos que atuam nas e 

sobre as diversas pessoas que cometem os mais diferentes atos em 

circunstâncias absolutamente distintas no tempo, no espaço, bem como na forma 

                                            
271 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 170. 
272 Para Weber, o direito, que reflete as normas de dominação social burguesa, é aquele que advém do 
legislador. Segundo ele, o fato da norma atender todos os requisitos legais basta para que seja verificada a sua 
legitimidade. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio 
Beno Siebeneichler. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. II, p. 193. 
273 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: Rio de 
Janeiro, 2008, p. 47. 
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de agir (fatores que tornam inconsistente qualquer individualização). Por esta 

razão, é de ser considerado inapropriado propor fins específicos e universais aos 

mecanismos da pedagogia e da moral punitiva: 

Se o evento delitivo é experiência única e não repetível na vida de 
quem o praticou e o sofreu, igualmente as técnicas punitivas, 
quaisquer que sejam, terão distintos impactos nas pessoas, (des) 
cumprindo sempre seus objetivos, por mais nobres que sejam.274 

Apesar disso, a mais significativa função instrumental do 

sistema penal é, sem dúvida, a função reeducadora sustentada na ideologia do 

tratamento, realizada através da aplicação e cumprimento da pena. Por isso, o 

processo jurídico penal pode ser considerado um instrumento de 

desconstrução/construção de identidades. 

Com o objetivo de manter e estabilizar o sistema normativo, 

a prisão opera de forma tão somente repressiva, de maneira que não responde a 

uma única função da pena, qual seja, de retribuição, de prevenção geral ou 

especial, mormente em seu aspecto negativo. Inscreve-se como controle de risco 

da violência e da reincidência criminal (prevenção geral negativa), buscando 

apenas retoricamente a recuperação do criminoso. 

A prevenção especial positiva está, assim, fadada a 

caracterizar-se por sua ineficácia instrumental; até mesmo a eficácia simbólica 

que sempre lhe foi destinada está em constante descrédito e poucos ainda 

acreditam no discurso de que, pelo exemplo da prisão, a população irá vincular-se 

de forma positiva às normas jurídicas.275 

Uma análise realista das funções efetivamente exercidas 

pelo cárcere, isto é, da prevenção geral positiva, demonstra o fracasso histórico 

desta instituição para os fins de controle da criminalidade e de reinserção do 

desviante na sociedade, do influxo não só no processo de marginalização de 

                                            
274 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: Rio de 
Janeiro, 2008, p. 47. 
275 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 245-246. 
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indivíduos isolados, mas também no esmagamento de setores marginais da 

sociedade.276 

Apesar de tudo isso, sustenta-se um discurso socialmente 

incutido e amplamente difundido por meios dos agentes de controle, 

institucionalizado ou não, de que a prisão, além de produzir a internalização da lei 

e a adoção de valores morais amplamente aceitos na sociedade, poderia, ainda, 

substituir um estado de incultura ou uma sub-cultura por uma cultura 

caracterizada pelo respeito à lei e à ordem. Este, no entanto, é um dever ser 

inalcançável com os instrumentos e técnicas utilizadas pelo sistema. 

O discurso jurídico-penal não pode desentender-se do “ser” 

e refugiar-se ou isolar-se no “dever-ser” porque para que esse “dever-ser” seja um 

“ser que ainda não é”, deve considerar o “vir-a-ser possível do ser”, pois, do 

contrário, converte-se em um ser que jamais será, isto é, num embuste. Portanto, 

o discurso jurídico penal socialmente falso também é perverso: torce-se e retorce-

se, tornando alucinado um exercício de poder que oculta ou perturba a percepção 

do verdadeiro exercício de poder. 277 

Com isso, verifica-se que o direito penal e a pena não 

possuem eficácia quanto aos seus objetivos declarados, mas sim em relação ao 

que não declaram, ou seja, quanto as suas funções latentes, notadamente 

invertidas as propostas oficiais.278 O próximo capítulo tratará da execução penal 

propriamente dita, quando então será possível constatar com presteza se esse 

discurso se caracteriza, realmente, em um projeto impossível ou se as teorias dos 

fins da pena sustentadas pelo direito contemporâneo compreendem uma 

possibilidade futura do controle do crime e, principalmente, da socialização 

daquele considerado não socializado. 

 

                                            
276 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 203. 
277 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. 19. 
278 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema Penal Máximo X Cidadania Mínima: códigos de 
violência na era da globalização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 89. 
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CAPÍTULO 3   

AS FUNÇÕES SIMBÓLICAS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
E A EFICÁCIA INVERTIDA AOS SEUS OBJETIVOS DECLARADOS 

3.1 INTRODUÇÃO 

As sanções que não correspondem ao ramo do direito penal, 

devido a seu caráter reparador, são de fácil execução. Assim, por exemplo, uma 

indenização civil se faz efetiva mediante uma ação de indenização e/ou execução 

que o próprio direito processual civil prevê. A execução da pena, por outro lado, 

devido a sua intenção punitiva, apresenta uma enorme complexidade, 

particularmente quando se trata de penas privativas de liberdade, o que tem 

motivado um grande desenvolvimento de seu regramento legal. Esse 

desenvolvimento deu lugar a um ramo acessório do direito penal, que se conhece 

como direito de execução penal ou direito penal executivo: 

Enquanto o direito penal fixa o objetivo geral da pena e estabelece 
a quantidade de bens jurídicos de que se pode privar o apenado 
para procurar a prevenção especial, o direito de execução penal é 
o que regula a forma em que se deve realizar esta tarefa 
preventiva.279 

O embasamento legal do direito de execução penal 

brasileiro se encontra no artigo 24, I, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, onde estabelece ser da competência da União, concorrentemente com os 

Estados e o Distrito Federal, legislar sobre o direito penitenciário.  

Não se encontra, porém, no texto constitucional qualquer 

discurso legitimador da pena. Dito em outras palavras, não há previsão na Carta 

da República de fundamentação (por que?) da pena. No ordenamento 

constitucional brasileiro, os princípios relativos à punição referem exclusivamente 
                                            
279 ZAFFARONI, E. Raúl & PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 6ª edição, 2006, p. 125. 
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formas de sanção e limites punitivos, ou seja, o constituinte, abdicando da 

resposta ao por que punir?, direciona os esforços para delimitar o como punir?.  

Carvalho280 registra que este tratamento definido pela 

Constituição Federal, ao optar pela exclusiva fixação de limites à forma (meios) de 

punir, supera as finalidades históricas das penas, concebendo uma política 

criminal ciente dos danos que ela é capaz de causar. 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. 

Infraconstitucionalmente, vigora a Lei de Execução Penal281 

que, diante de seu artigo 1º, supõe-se haver adotado como teoria justificadora da 

pena a prevenção especial: “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”.282 

Entretanto, ao tempo em que se vislumbra a influência da 

ressocialização ou do “tratamento” reeducativo e ressocializador como fim último 

da pena no Brasil, pouco se pode esperar da possibilidade de utilizar o cárcere 

como lugar e meio realmente apto a alcançar esses objetivos. Isso devido, 

principalmente, às dificuldades estruturais e aos escassos resultados que a 

instituição carcerária apresenta quanto à reabilitação do apenado. 

A realidade prisional apresenta-se muito distante das 

condições necessários para o cumprimento das funções de ressocialização, e 

estudos dos efeitos da prisão na vida do detento ou do egresso têm invalidado 

amplamente a hipótese da ressocialização do delinqüente através da prisão. 

                                            
280 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris: Rio de 
Janeiro, 2008, p. 135-136. 
281 Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. 
282 Destacou-se. 
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Segundo Alessandro Baratta283, essa discussão atual parece centrada em dois 

pólos: um realista e o outro idealista.  

No primeiro caso, o reconhecimento científico de que a 

prisão não pode ressocializar, mas unicamente neutralizar o comportamento do 

apenado; de que a pena carcerária para o delinqüente não significa, em absoluto, 

uma oportunidade de reintegração à sociedade, mas um sofrimento imposto como 

castigo, materializa-se em um argumento para a teoria de que a pena deve 

neutralizar o delinqüente e/ou representar o castigo justo para o delito cometido. 

284 Renascem, dessa forma, concepções “absolutas”, compensatórias à pena ou, 

entre as teorias “relativas”, confirma-se a da prevenção especial negativa. 

O reconhecimento do fracasso da prisão como instituição de 

prevenção especial positiva conduz, no segundo caso, à afirmação voluntária de 

uma norma contrafactora, a qual, não obstante, deve ser considerado como lugar 

e caminho de ressocialização, o que incorre numa “falácia idealista”: apresenta-se 

uma norma contrafactora que não pode ser concretizada, ou seja, uma norma 

impossível. Deve-se, obviamente, escapar desse tipo de embuste, de modo que o 

problema da ressocialização deve ser encarado de forma realista, abandonando-

se o terreno dos dogmas e do dever-ser que nunca será.  

Quando a prisão converteu-se na principal resposta 

penalógica, especialmente a partir do século XIX, acreditava-se que poderia ser 

ela um meio adequado para conseguir a reforma no delinqüente. Durante certo 

tempo imperou um ambiente otimista, predominando a firme convicção de que a 

                                            
283 BARATTA, Alessandro. Ressocialización o control social: por um cencepto crítico de “reintegración 
social” del condenado. In ARAÚJO JR., João Marcello. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio – 
atos do colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991. 
284 Analisando a concepção de culpa existente na sociedade, Nietzsche, refere sua origem ao conceito 
material de dívida. Decorrente da relação entre credor e devedor, surge a relação entre dano e dor.  O castigo 
estaria, dessa forma, inserido numa série de utilidades e, tida na consciência popular como a mais essencial: 
“O castigo teria o valor de despertar no culpado o sentimento da culpa, nele se vê o verdadeiro instrumento 
dessa reação psíquica chamada “má consciência”, remorso. [...] Falando de modo geral, o castigo endurece e 
torna frio/ concentra/ agoça o sentimento de distância; aumenta a força de resistência. Quando se sucede de 
ele quebrar a energia e produzir miserável prostração e auto-rebaixamento, um tal sucesso é sem dúvida 
ainda menos agradável que o seu efeito habitual: que se caracteriza por uma seca e sombria seriedade. Mas se 
considerarmos os milênios anteriores à história do homem, sem hesitação poderemos afirmar que o 
desenvolvimento do sentimento de culpa foi detido, mas do que tudo, precisamente pelo castigo – ao menos 
quanto às vítimas  da violência punitiva” (In NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da Moral: uma polêmica. 
Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 70). 
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prisão poderia ser meio idôneo para realizar todas as finalidades da pena e que, 

dentro de certas condições, seria possível reabilitar o delinqüente. Esse otimismo 

inicial desapareceu principalmente no que se refere aos objetivos 

ressocializadores das penas privativas de liberdade, visto que grande parte das 

críticas que se faz à prisão refere-se à impossibilidade (absoluta ou relativa) de 

obter-se algum efeito positivo sobre o sentenciado 285. Ao contrário, culmina ainda 

por desenvolver condições invertidas a esses objetivos. 

O núcleo da fundamentação teórica e conceitual sobre a 

qual se baseiam os argumentos que indicam a ineficácia da pena privativa de 

liberdade quanto a seus objetivos declarados - proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado (Lei de Execução 

Penal, art. 1º) – será abordado na presente dissertação a partir de duas 

premissas: 

a) O ambiente carcerário, em razão de sua antítese com a 

comunidade livre, converte-se em meio artificial que não permite realizar nenhum 

trabalho reabilitador com o recluso; 

b) Sob outra perspectiva um tanto menos radical, porém, 

não menos importante, argumenta-se que na maioria esmagadora das prisões do 

Brasil (e do mundo), os instrumentos utilizados para a ressocialização tornam 

inalcançável o objetivo reintegrador. 

As hipóteses levantadas serão abordadas na sequência a 

fim de reafirmar a desconstrução de qualquer perspectiva reabilitadora por meio 

do cárcere. A partir disso, será possível admitir que o modelo jurídico repressivo 

penal, não obstante sua importante simbologia e instrumentalidade, não consegue 

mudar a realidade que objetiva regular (ou controlar). 

Trata-se, portanto, de um projeto simbólico, que nas 

condições que se apresenta, não pode ser eficaz (ou que não é feito para sê-lo), 

mas apenas para suscitar a aparência de que é. 

                                            
285 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 154. 
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Num segundo momento, tratar-se-á de algumas propostas 

para minimizar a crise da ideologia do tratamento que, apesar do extremo 

fracasso, não deve ser abandonada, mas sim, reinterpretada e reconstruída sobre 

uma base diferente, talvez, externa ao próprio direito penal. 

 

3.2 AS CONDIÇÕES CRIMINÓGENAS DA PRISÃO: DISCURSO PREVENTIVO, 

PRÁTICA REPRESSIVA 

A prisão é uma instituição complexa, cuja produção e 

reprodução não podem ser observadas a partir de um único prisma. Seu produto 

é muito mais que o cumprimento de uma sentença, mais que atualizações do 

suplício, exercício da vingança, práticas de retribuição ou de tentativas de 

prevenção. Na verdade, é tudo isso. 286  

Avalia-se, aqui, a primeira premissa considerada: de que o 

ambiente carcerário refere-se ao obstáculo primeiro para chegar-se a 

ressocialização do condenado. A observação inicial decorre da constatação de 

que a prisão não é uma miniatura da sociedade livre, mas um sistema peculiar, 

cuja característica principal, o poder, autoriza a qualificá-lo como um sistema de 

poder. 287 A partir daí, são instituídas práticas que poderão acomodar-se 

perfeitamente às relações já existentes entre os diversos grupos que compõe 

esse sistema 288. 

Importante aqui procurar entender como se expressa essa 

rede de poderes, de racionalidades instrumentais e simbólicas, que constituem a 

prisão. A compreensão de que o cumprimento da pena é decorrente de uma ação 

de justiça é claramente verificada por Wolff289 nas três fontes de dados empíricos 

trabalhados em sua obra: a) a necessidade de fazer justiça, pelo anterior 

                                            
286 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 95. 
287 Ver THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 19. 
288 FOUCAULT, Michel. La vida de los hombres infames. In La vida de los hombres infames. Madrid: La 
Piqueta, 1990, p. 218. 
289 WOLF, 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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descumprimento da lei; b) o sofrimento necessário, que deve ser impingido pelo 

mal causado; e c) a prevenção especial positiva, quando o sofrimento é admitido, 

mas com o objetivo de possibilitar um aprendizado para a pessoa condenada. 

Com relação à primeira fonte, 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 

prática do delito, de onde as violências decorrentes da prisão são facilmente 

justificadas.290 Esta perspectiva foi abordada no primeiro capítulo e infere que a lei 

é um imperativo categórico, pois é uma ação com referência em si mesma, sem 

qualquer outro fim, e possui em Kant e Hegel seus principais defensores.  

Quanto ao sofrimento necessário (segunda fonte), sabe-se 

que, na realidade, a punição de um crime cometido efetiva-se para muito além da 

sentença prolatada pelo processo judicial.  Isto porque, se não temos, nos dias 

atuais, a exposição pública do suplício, sabe-se que de forma extralegal, ele 

aparece com bastante freqüência nos presídios e penitenciárias brasileiras.291 

Conforme constatação registrada no relatório Violação dos Direitos Humanos 

Contra os Detentos, da Anistia Internacional, é comum os maus-tratos praticados 

por agentes penitenciários e policiais. Alguns se sentem no direito de “fazer 

justiça” pelas próprias mãos, aplicando maus tratos, torturas, ameaças, vexames 

e formas coletivas diversas e ilegais de “punição”.292 

O sofrimento vivenciado durante o cumprimento da pena 

deveria, então, servir como forma de aprendizado e de crescimento pessoal, 

objetivando, por fim, a ressocialização do apenado (terceira fonte). Assim, as 

teses utilitaristas prevêem que a pena e o castigo estão justificados “quando se 

tomam em conta as consequências valiosas que sua aplicação pode ser capaz de 

                                            
290 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 (In FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história de violência nas prisões. 
Petrópolis/RJ. Ed. Vozes, 1989, p. 265). 
291 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005, p. 110. 
292 ANISTIA INTERNACIONAL (1999). Brasil. Violações dos direitos humanos contra detentos. 
Amnisty International Publications, Londres. 
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produzir.” 293 A punição teria, assim, uma utilidade para além do estrito 

cumprimento da pena, pois objetiva fazer com que, através dos sofrimentos 

impostos, o preso possa ter finalmente suas culpas expiadas e sua personalidade 

transformada.294 

Não se pode ignorar, contudo, a dificuldade de fazer sociais 

aos que, de forma simplista, chama-se de anti-sociais, dissociando-os da 

comunidade livre e ao mesmo tempo os associando à comunidade carcerária. 295 

Na verdade, ocorre aqui o momento culminante e decisivo daquele mecanismo de 

marginalização que produz a população criminosa e a administra em nível 

institucional. O objetivo, conforme Baratta296, seria torná-la inconfundível ao 

restante do corpo social, adaptando-a a funções próprias que qualificam esta 

particular zona de marginalização, introduzindo-a de forma assimilável ao 

sistema. 

Uma das principais características dessa assimilação é a 

deteriorização que o recluso sofre como pessoa, quando passa a ser considerado 

(e considerar-se) membro de uma sociedade intramuros. O efeito da prisão, que 

Zaffaroni297 chama de prisionização, sem dúvida, é deteriorante e submerge a 

pessoa numa “cultura da cadeia”, muito distinta da vida que tem uma pessoa livre. 

O preso é ferido na sua auto-estima de todas as formas imagináveis. A perda da 

privacidade, de seu próprio espaço e a submissão a revistas degradantes são 

peculiares à vida na prisão. O direito à intimidade, absolutamente, não existe no 

cárcere. Isso decorre, também, das condições deficientes de quase todas as 

prisões: insalubridade, deteriorização das instalações, superlotação, alimentação 

paupérrima, falta de higiene e assistência sanitária, grave carência de pessoal e 

ausência flagrante de projetos de educação e programas de trabalho, reduzindo a 

                                            
293 RABOSSI, Eduardo A. La justificación moral del castigo. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1976, p. 29. 
294 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005, p. 102. 
295 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 154-155. 
296 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, 183. 
297 ZAFFARONI, Eugenio 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, 1991, p. 136. 
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missão de “reinserção” a um mero slogan, dentre outras situações tratadas hoje 

em sede de normalidade.298 

Isso acaba por gerar uma patologia cuja principal 

peculiaridade é a regressão299, pois o preso é levado a condições de vida que 

nada têm a ver com as de um adulto. É privado de tudo que uma pessoa adulta 

faz ou deve fazer usualmente em condições e com limitações que a pessoa livre 

desconhece (fumar, beber, assistir televisão, comunicar-se ao telefone, receber 

ou enviar correspondências, manter relações sexuais, etc.). 

O objetivo desta regressão é o condicionamento do indivíduo 

preso, da qual fazem parte, inclusive, os demais prisioneiros que interagem com 

aquele submetido ao processo de prisionização. Não é difícil sustentar, assim, 

que a “possibilidade de transformar um delinquente anti-social violento em um 

indivíduo adaptável, mediante uma longa pena carcerária, não parece existir” 300.  

O instituto da pena não pode realizar, dessa forma, sua 

finalidade como instituto de educação. A dupla finalidade punir e educar é 

discurso largamente difundido na atualidade, mas sem qualquer racionalidade 

lógica e operativa. De acordo com Nilo Batista, “a idéia de ‘ressocialização do 

condenado’ é seguramente o maior contraste que se conhece entre a teoria e a 

prática: ninguém pode ser ressocializado entre quatro paredes ou quatro 

                                            
298 Uma ideia geral do sistema pode ser angariada a partir do Resumo do Relatório “Brasil atrás das grades”, 
elaborado pela Human Rights Watch: “Na maioria das prisões, a distribuição do espaço é relativamente 
irregular, de forma que o pior da superlotação recai desproporcionalmente sobre certos presos. No geral, 
presos que são mais pobres, mais fracos e menos influentes tendem a viver em acomodações menos 
habitáveis. Tipicamente, as celas de castigo e triagem – nas quais é tão provável encontrar presos que 
precisam de proteção de outros presos que estão sendo punidos – são as áreas mais apertadas e menos 
confortáveis. As condições das celas de segurança no pavilhão cinco da Casa de Detenção de São Paulo são 
particularmente miseráveis. Em ambos os dias que a Human Rights Watch visitou essa área, encontramos 
oito presos amontoados em cada uma das celas individuais, sendo que algumas celas eram habitadas por até 
dez presos. O ar nessas dependências escuras era pesado com dióxido de carbono e odores de transpiração. 
Privados da luz do sol e exercícios, aproximadamente 350 detentos mantidos nessa área raramente eram 
liberados para fora de suas celas; de fato, os outros presos normalmente referiam0se a esse grupo específico 
como ‘os amarelos’” (In SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça restaurativa e paradigma punitivo. 
Curitiba: Juruá, 2009, p. 80). 
299 ZAFFARONI, Eugenio 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, 1991, p. 135. 
300 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. 184. 
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muros”301. No mesmo sentido, Thompson registra que “treinar homens para vida 

livre, submetendo-os à condição de cativeiro, afigura-se tão absurdo como 

alguém se preparar para uma corrida, ficando na cama por semanas” 302. 

Extremamente difícil, por isso, estabelecer uma teoria da 

punição reformadora, a não ser, como assevera Thompson, que retificássemos os 

conceitos vigentes acerca da educação: “Punir é castigar, fazer sofrer. A 

intimidação, a ser obtida pelo castigo, demanda que este seja apto a causar 

terror. Ora, tais condições são reconhecidamente impeditivas de levar ao sucesso 

uma ação pedagógica” 303. 

Apesar disso, as características mais marcantes desse 

processo e que aqui mais interessa amoldam-se em duas considerações, a 

segunda diretamente ligada à primeira: a) a questão recorrente do retorno à 

prisão de pessoas que acabaram de deixá-la (o que significa que a instituição 

falhou quanto aos seus objetivos declarados, principalmente no que se refere à 

ressocialização e intimidação); e b) a assimilação bastante passiva da primeira 

questão pela sociedade, não chegando, sequer, a arranhar a sensibilidade social. 

É de se registrar, no entanto, que fugas de presos e 

tentativas de motins despertam vigorosos protestos, muitas vezes atingindo 

proporções de verdadeiros escândalos públicos, movimentando ativamente os 

meios de comunicação de massa, gerando demissões de autoridades, etc.  

Thompson304 lembra que quando um detento escapa, 

instaura-se um procedimento objetivando levantar as causas e responsabilidades 

pela fuga. Por outro lado, esquecem de adotar medida semelhante para os casos 

em que um indivíduo, colocado em liberdade, após submeter-se ao trabalho 

intimidativo e ressocializador da prisão, retorna ao cárcere logo após sair dele. Tal 

como na fuga, há prova sobeja de que a instituição fracassou e seria curial 

averiguar as causas e as responsabilidades do insucesso. 

                                            
301 BATISTA, Nilo. Algumas palavras sobre descriminalização. In Revista de Direito Penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, ano 4, n. 13/14, jan./jun. 1974, p. 34. 
302 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 12-13. 
303 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 5. 
304 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 8-9. 
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Manter rigorosa disciplina à comunidade carcerária e impedir 

que o recluso fuja são, nesta senda, os fins buscados pelo modelo executivo 

penal. E as razões são simples: 

Comprovada a dificuldade ou impossibilidade de estabelecer uma 
política coerente, num sentido operacional, pela qual todos os fins 
e meios-fins possam ser atingidos concomitantemente, só resta a 
solução de sacrificar alguns em favor de outros. Do que resulta 
(...) tender a meta recuperação a estagiar em nível verbal, como 
expressão de desejo, para consumo público.305 

Portanto, para garantir o controle da ordem e da disciplina, o 

princípio da recuperação é frequentemente colocado em plano secundário, 

havendo assim, uma considerável contradição entre a responsabilidade da 

punição-intimidação e a ressocialização declaradamente pretendida. 

 

3.2.1 Violência intramuros: o panoptismo disfuncional no (des) controle 

interno da prisão 

A administração prisional assegura que ao interno não 

faltem os bens e serviços essenciais à sobrevivência. Esse fato, inclusive, gera 

uma concepção muito curiosa do cárcere: grande parte da comunidade livre e 

assim também, parte da imprensa, comenta ser a prisão, para os pobres (maioria 

absoluta da massa carcerária)306, longe de castigo, verdadeiro prêmio ao recluso, 

vez que lá fruem condições materiais melhores do que se estivessem na vida 

livre, como por exemplo, nas favelas. 

                                            
305 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 10. 
306 Os pobres, alvo principal do sistema penal, levaram para a prisão o reflexo da miséria e da dor. Para essa 
massa de pessoas, criminalizadas e encarceradas, o Direito é representado unicamente pelas linhas do Código 
Penal. Acerca da gênese dessa sistemática, Rusche e Kirchheimer registram que no sec. XVIII, “o limite mais 
alto para as despesas com o prisioneiro era, portanto, determinado pela necessidade de manter seu padrão de 
vida abaixo do padrão das classes subalternas da população livre. O limite mais baixo, aceito em toda parte e 
explicitamente descrito por uma comissão na Inglaterra (Royal English Commission) em 1850, foi 
estabelecido pelas exigências mínimas de saúde. (...) Isto significa que as condições miseráveis da classe 
trabalhadora reduziam o padrão de vida na prisão para bem abaixo do que era oficialmente reconhecido como 
nível mínimo.” (In RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. Tradução de 
Gizlene Neder. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999, p. 153) 
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A falácia da observação, conforme Thompson307, pode ser, 

de logo, inferida da circunstância de que o mais miserável dos presos prefere a 

liberdade às “facilidades” da  prisão. Isso porque essa construção do imaginário 

social não tem qualquer sustentação no plano da realidade. Na prisão, a liberdade 

(ir e vir) é apenas um dos direitos restringidos ao condenado. Embora pareça 

bastante paradoxal, outra privação característica do cárcere é a própria 

segurança do preso. 

Para uma pessoa do mundo livre que “conhece” a prisão 

apenas por meio de relatos ou de visitas esporádicas, fica difícil avaliar o grau de 

sofrimento a que o preso está submetido na “instituição total”, ou, conforme 

Foucault308, “instituição de seqüestro”. Isso em razão da impossibilidade de se 

defender, de forma eficaz, das agressões, ataques e abusos de toda ordem, que 

naquele ambiente, são lugar-comum. Thompson explica: 

De várias maneiras, pode um preso querer explorar o 
companheiro: quer transformando-o em sua “mulher”, quer 
tomando-lhe de bens (os assaltos, nos pátios, são freqüentes), 
quer forçando-o a conduzir-lhe o estoque (de sorte que o tenha 
sempre à mão, para qualquer eventualidade, sem correr o risco de 
portá-lo pessoalmente), quer obrigando-o a fazer a distribuição da 
mercadoria proibida – cachaça, maconha – livrando-se do perigo 
de ser encontrado na posse do contrabando (os grandes 
traficantes jamais botam a mão no objeto do comércio, sendo 
literalmente impossível puni-los, disciplinarmente, por uma 
atividade que lhes rende grandes lucros), e assim por diante.309 

De acordo com o referido autor, frente a um ataque, a vítima 

poderia adorar uma das seguintes atitudes: a) denunciar o fato à autoridade e 

pedir-lhe proteção; b) resistir, enfrentando o agressor; e c) submeter-se. 

A hipótese “a” se apresenta, naturalmente, interdita. Caso o 

preso denuncie esse tipo de situação à autoridade será, infalivelmente, 

                                            
307 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 63. 
308 FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Tradução de Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 
1996. 
309 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 73-74. 
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sancionado pela comunidade carcerária. E neste ponto, o código prisional 

apresenta-se rigoroso e certo. 

Além disso, dificilmente o preso conseguirá sustentar o 

alegado, de forma que não haverá testemunhas a arrolar, pois nenhum interno se 

colocará em situação de animosidade frente ao grupo. Conforme Thompson310, tal 

questão é tabu para a sociedade intramuros. Intangível, irracional e axiomática, 

no que tange à indefectibilidade de corresponder à ofensa do preceito a incidência 

de punição. 

A segunda solução trazida pelo autor (resistência) é de ser 

interpretada, regra geral, como de difícil adoção. Em primeiro lugar, porque exige 

condições físicas e coragem para empenhar-se num duelo em que, normalmente, 

a arma é o estoque e o preço da derrota é a morte. Em segundo lugar, porque 

mesmo que “vença”, ser-lhe-á cobrado um tributo caro pela vitória (transferência 

de penitenciária, regressão de regime prisional, isolamento, etc.). Thompson 

registra exemplo emblemático: 

Um dos casos mais significantes que conheço, a respeito, é o do 
P. A. D. Condenado a uma pena de três meses, não obteve 
(ignoro por que) o benefício da suspensão condicional da pena. 
Preso foi recolhido ao então Presídio Policial (hoje, Instituto 
Presídio Helio Gomes). Louro, de baixa estatura, era bem jovem 
na ocasião. Logo no segundo ou terceiro dia, reagiu à investida de 
conhecido pederasta ativo, matando-o. Imediatamente, foi 
transferido para a Ilha Grande, uma vez que seu proceder 
revelava tratar-se de indivíduo perigoso. Ali, começou a ser 
perseguido por um velho delinqüente, extremamente forte, que o 
queria para mulher. Conseguindo arranjar um estoque, pegou 
desprevenido o adversário, matando-o pelas costas. Por esse 
crime (não estou certo se pelo anterior também), foi condenado a 
uma pena alta. Mais tarde, aliando-se a outros detentos, tentou 
tomar de assalto a lancha que serve à ilha, havendo, na refrega, 
resultado a morte de um dos marinheiros. Depois, praticou mais 

                                            
310 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 75. 
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outras irregularidades. Em 1966, estava condenado a mais de 
cem anos de reclusão.311 

Por estas razões, a atitude “c”, apesar de altamente 

degradante, é a mais largamente adotada.  

É de se observar, dessa forma, que a vulnerabilidade é de 

tal natureza que quaisquer ameaças são suficientes para perturbar o preso de 

maneira terrível. Por isso, para situações frustrantes, pode-se, teoricamente, 

admitir vários tipos de reação, tais como, por exemplo, a fuga do cárcere.312 

Conforme Bitencourt313, qualquer recluso que ingresse em 

uma prisão de segurança máxima ou média pode ser atacado, a qualquer 

momento, por um grupo de internos frustrados. 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. As razões são claras: evitar o 

estigma e a desmoralização que a publicidade produz e também pelo temor de 

serem prejudicados na concessão de benefícios penitenciários. 

A degradação sofrida pelo recluso não é apenas moral ou 

subjetiva, o que é certamente incontestável. Refere-se também àquela 

degradação concreta e produzida a partir de um sofrimento físico, que pode ser 

visualizado como tendo uma função de eliminação e aniquilação dos sujeitos 

presos, ou seja, de prevenção especial negativa. É, por isso, possível afirmar que 

a injustiça e os injustos não se selecionam entre os que criam 
novos danos, senão entre os que insistem em respostas de 
extermínio das pessoas físicas ou de sua identidade como tal. É 
necessário explicitar aos fanáticos da repressão que a prisão é um 

                                            
311 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 76-77. 
312 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 78. 
313 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p.  210. 
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lugar onde se perde a possibilidade de viver. Ou, em outras 
palavras, se acrescenta a possibilidade de morrer.314 

Ao cumprir uma pena na prisão, o limiar entre vida e morte 

está sempre presente, pois se vive numa situação de risco iminente. Isto porque, 

o que ocorre no interior do cárcere está, normalmente, livre de controles e de 

vigilância externa, demarcando um amplo espaço para práticas ilegais. Observa-

se, assim, que o limiar entre a execução da justiça (cumprimento da pena) e a 

produção de uma prática de injustiça (durante esse cumprimento) é 

extremamente tênue. 315 

Impossível pensar na obtenção de efeito ressocializador em 

um meio carcerário que estimula expressões de violência tão degradantes como 

essas. Os desequilíbrios sofridos são incompatíveis com os objetivos 

ressocializadores da pena privativa de liberdade. Para o agredido, especialmente, 

a violência pode destruir sua personalidade, danificando seriamente sua auto-

imagem e sua auto-estima.316 Louk Hulsman, assim, parece ter razão quando 

registra que “o sistema penal é especialmente concebido para fazer mal” 317. 

 

3.3 A CRISE DA IDEOLOGIA DO TRATAMENTO RESSOCIALIZADOR 

A segunda premissa levantada no início deste terceiro 

capítulo é no sentido de que na maioria esmagadora das prisões do Brasil, os 

instrumentos utilizados para a ressocialização do apenado tornam inalcançável o 

objetivo reintegrador. Para desenvolvimento dessa consideração, necessária uma 

abordagem a partir do texto legal da lei de execução penal, explicitada, mediante 

os enunciados da “dogmática”, a justificativa e o alcance de uma planificação na 

forma do “dever ser”. 
                                            
314 NEUMAN, Elias. Cárcel y submisión. In Jornadas sobre sistema penitenciario y derechos humanos. 
Buenos Aires: Editores del Puerto, 1997, p. 159. 
315 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 112-113. 
316 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004, p. 211. 
317 HULSMAN, Louk et al. Penas Perdidas: o sistema penal em questão. Tradução de Maria Lúcia Karam. 
Niterói: Luam, 1997, p. 88. 
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A Lei de Execução Penal Brasileira imprime um modelo 

penal integrado pretendendo tanto a prevenção do crime quanto a recuperação do 

criminoso. A recuperação se expressa por meio da ideia de prevenção especial, a 

qual seria operacionalizada, segundo a Lei, por quatro áreas distintas: a) 

classificação/individualização da pena; b) atendimento técnico; c) trabalho e d) 

ensino regular e profissionalizante. 

No que se refere às duas primeiras etapas, conforme o 

Capítulo I do Título II da Lei 7.210/84 (art. 5º à 9º)  318, desde o ingresso no 

estabelecimento prisional, o preso será acompanhado por uma Comissão Técnica 

de Classificação (art. 7º) formada por psiquiatras, assistentes sociais e 

psicólogos. Conforme Wolf319, tal comissão deverá exercer sua atividade tendo 

em vista dois momentos distintos da execução da pena: o primeiro se refere à 

elaboração de um programa individualizado para cada preso já condenado, a 

partir do conhecimento de suas características e necessidades. Está prevista a 

realização de exame criminológico “para obtenção dos elementos necessários a 

uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução (art. 8º). 

A outra etapa da classificação é a realização de pareceres que irão 

instrumentalizar o Juízo de Execução Criminal na concessão dos direitos que 

decorrem dos incidentes jurídicos da execução penal. 
                                            
318   Art. 5º Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a 
individualização da execução penal. 
        Art. 6º A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação que elaborará o programa 
individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. (Redação dada 
pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003) 
        Art. 7º A Comissão Técnica de Classificação, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo 
diretor e composta, no mínimo, por 2 (dois) chefes de serviço, 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) 
assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. 
        Parágrafo único. Nos demais casos a Comissão atuará junto ao Juízo da Execução e será integrada por 
fiscais do serviço social. 
        Art. 8º O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será 
submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e 
com vistas à individualização da execução. 
        Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento 
da pena privativa de liberdade em regime semi-aberto. 
        Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a 
ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá: 
        I - entrevistar pessoas; 
        II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e informações a respeito do 
condenado; 
        III - realizar outras diligências e exames necessários. 
319 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005, p. 21. 
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A realidade das prisões no Brasil, entretanto, tem mostrado 

a absoluta impossibilidade do cumprimento destes preceitos, já que elaborar um 

programa individualizado de tratamento pressupõe uma disponibilidade de 

recursos humanos inexistentes no plano real de hoje. 

De acordo com Wolf320, também fica prejudicada nesse 

contexto a segunda etapa deste processo, a única que é, efetivamente, exigida 

pelo poder judiciário. Os laudos que instrumentalizam as decisões sobre a 

concessão de benefícios progressões de regimes, livramentos condicionais e 

outras intercorrências, deveriam ser originários do acompanhamento do preso e 

de seus familiares, mas terminam por serem elaborados a partir de contatos 

breves com os presos e, muitas vezes, com base apenas no prontuário 

carcerário. 

Nesta senda, ao realizar apenas a parte final do que deveria 

ser todo um processo de conhecimento e atendimento do preso, as Comissões 

Técnicas de Classificação cumprem uma exigência do Poder Judiciário, não 

realizando o atendimento que é um direito previsto pela própria Lei. Esta questão, 

inclusive, remete ao questionamento acerca da legitimidade dos próprios 

programas de atendimento, que estão envoltos em contradições além de poucas 

vezes serem operacionalizados como realmente deveriam.321 

Observa-se, dessa maneira, que a implementação da Lei de 

Execuções Penais, ao menos quanto aos direitos por ela assegurados, não passa 

de verdadeira ludibriação. O poder que o sistema executivo penal dispõe 

representa uma capacidade ridiculamente pequena se comparada à magnitude do 

planificado. Assim, o que deveria constituir-se em controle social preventivo 

termina apenas por encobrir o latente controle repressivo que encerra a prisão. 

                                            
320 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 22. 
321 A Lei de Execução Penal prevê também que a assistência à saúde (art. 11, II) será proporcionada ao preso 
e ao internado e terá caráter “preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e 
odontológico” (art. 14). De uma forma geral, este atendimento é realizado pelos serviços de saúde pública, os 
quais, no Brasil, já são muito precários para a grande maioria da população. Somam-se a este fato as 
dificuldades ligadas à segurança prisional e às conseqüentes limitações para o deslocamento de presos e sua 
custódia; assim, tem-se também, nesta área, uma grande dificuldade para cumprir os aspectos legais. (In 
WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle social. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 23). 
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A busca real pelos objetivos assim declarados da execução 

penal necessita, em primeiro lugar, de recursos humanos e materiais, sempre 

precários nos setores ligados à execução de políticas públicas no Brasil. Sua 

correta aplicação exigiria um redirecionamento das políticas públicas buscando 

uma discussão e crítica das propostas que envolvem o direito penal e, 

especificamente, a execução penal, a fim de direcioná-los para que, no mínimo, 

respeitem os direitos legalmente estabelecidos. 

Diante disso, é possível concluir que o sistema executivo da 

pena no Brasil se encontra estruturalmente montado para que a legalidade 

processual não opere (realmente) e sim, para que exerça seu poder disciplinar 

com altíssimo grau de arbitrariedade seletiva dirigida, naturalmente, aos setores 

mais vulneráveis. Conforme Zaffaroni, “pretende dispor de um poder que não 

possui, ocultando o verdadeiro poder que exerce” 322. 

Esta relação entre o simbólico e o instrumental pode ser 

exemplificado no caso em que, na prática, selecionam-se aspectos para sua 

implementação. O fato de que os procedimentos de disciplina e segurança e os 

pareceres da comissão técnica sejam efetuados, repercutem como eficácia 

instrumental da lei como um todo, dissimulando aspectos de sua ineficácia 

instrumental, emergindo assim seu aspecto simbólico.323 

O discurso da ideologia do tratamento é elaborado a partir 

do texto legal da lei de execução penal, explicitando, mediante os enunciados da 

“dogmática”, a justificativa e o alcance de uma planificação na forma do “dever 

ser”, ou seja, como um “ser” que “não é”, mas que “deve ser”, ou, o que é o 

mesmo, como um ser “que ainda não é”. Segundo Zaffaroni324, para que este 

discurso seja socialmente verdadeiro, são requeridos dois níveis de “verdade 

social”: 

                                            
322 ZAFFARONI, Eugenio 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, 1991, p. 26. 
323 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 26. 
324 Na verdade, o autor não trata especificamente da execução penal, mas sim, da crise se legitimidade do 
sistema penal. Adaptou-se para o presente trabalho a construção teórica ofertada pelo penalista. In 
ZAFFARONI, Eugenio 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, 1991, p. 18-19. 
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a) um abstrato, que seria valorizado em função das 

experiências do cárcere, de acordo com o qual a planificação ressocializante 

deveria ser considerada como o meio adequado para a obtenção dos fins 

propostos; 

b) outro concreto, que deveria exigir que os grupos humanos 

que integram a execução penal (terapeutas, médicos, assistentes sociais, 

policiais, guardas, juízes, promotores, etc.) operassem sobre a realidade de 

acordo com as pautas planificadoras assimiladas pelo discurso ressocializante. 

Conforme registrado, verifica-se que o modelo executivo 

penal brasileiro não satisfaz qualquer dos níveis acima apresentados. No primeiro 

caso, as pesquisas acerca da reincidência no Brasil325 confirmam a ineficácia 

absoluta da prisão como agência de reabilitação, frustrando a possibilidade 

teórica e prática da recuperação intramuros. Quanto ao segundo nível, há sempre 

a constatação de que os preceitos legais quanto à salubridade, ao espaço326 e às 

condições mínimas de sobrevivência não são mais do que letra morta, frente à 

contundente realidade. 

Mas não é só. Parece que o entrave está na própria prisão e 

não na forma, modelo, espécie ou espaço em que a pena privativa de liberdade é 

cumprida. O modelo executivo de pena sueco, por exemplo, do qual os países da 

América Latina se distanciam alguns anos-luz em termos de sofisticação, 

apresenta taxas de reincidência com respeito a seus egressos de 70%. 327  

Para os criminólogos de todo o mundo, que encaram a 

Suécia como um laboratório de reforma e reforma experimental do sistema 

presidiário, o fracasso das tentativas de ressocialização, naquele país, tem 

                                            
325 Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Brasil, a reincidência dos que 
cumprem pena privativa de liberdade chega aos absurdos 80%. In Plano de Gestão das Varas Criminais será 
apresentado na Espanha. EF/MM. Agência CNJ de Notícias. Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10790:plano-de-gestao-das-varas-
criminais-sera-apresentado-na-espanha&catid=1:notas&Itemid=675>. Acesso em 12/mai/2010. 
326 Não há a mínima dotação de suficiente número de vagas, de sorte a habilitar o sistema a recolher toda a 
clientela que, oficialmente, lhe é destinado. 
327 Similar aos índices brasileiros, portanto. 



 
 
 
 

101

minado seu desempenho em exercer pressões no sentido de obter uma 

legislação criminal de caráter mais reabilitador em seus próprios países.328 

A partir disso, é possível afirmar que o discurso executivo 

penal de fins ressocializadores é socialmente falso, porque se desvirtua como 

planificação (deve ser) de um “ser que ainda não é” para converter-se em um “ser 

que nunca será”, ou seja, que engana, ilude ou alucina. Assim, inquestionável a 

declaração de que o discurso da ideologia do tratamento ressocializador e sua 

consequente legitimidade tornaram-se irrealizáveis, de maneira que não se 

mostrou possível em nenhum lugar e em nenhum tempo, ao menos através do 

cárcere. 

 

3.4 (DES) CONSTRUÇÃO DO MODELO (RES) SOCIALIZADOR 

Partindo da problemática até aqui abordada, compreende-se 

as razões do insucesso da pena de prisão, em seus quase 200 anos de 

existência. Inquestionável que este modelo gerido até então deve transformar-se 

radicalmente. Essa reforma não pode limitar-se, porém, a ela própria, sob pena 

encerrar-se num completo vazio em termos de operacionalidade prática. 

A prisão é apresentada num contexto ideologicamente falso, 

como único meio para o controle das relações sociais e eliminação da 

criminalidade. Ao final da implementação de cada projeto repressivo, registra-se o 

aumento significativo da violência, dos presos e a deslegitimação do próprio 

sistema, que culmina por alcançar objetivos invertidos às propostas que 

declaradamente almeja. 

Apesar disso, nos últimos séculos, a pena privativa de 

liberdade foi adotada universalmente como forma de punição extrema, de maneira 

que não foi apresentada alternativa a substituí-la como instrumento na contenção 

da criminalidade. Essa ausência de opções leva o corpo social a acreditar na 

                                            
328 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 132. 
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necessidade de sua expansão, crença que, em face da absoluta 

insustentabilidade prático-teória, precisa ser superada.  

Qualquer atividade que se proponha a pensar em 

alternativas de reintegração social positiva para aqueles que cumprem pena 

privativa de liberdade deve priorizar uma postura cética em relação à prisão e 

também, a todo o processo penal. Esse ceticismo deriva da ambigüidade 

presente entre o real e o possível, entre a utopia e o irrealizável, 329 daí surgindo 

uma pergunta: alguém já conseguiu fazer uma prisão punitiva ser educativa? A 

experiência penitenciária, de quase 200 anos reponde: não, em nenhuma época e 

em nenhum lugar. 330 Em nenhum momento e em nenhuma sociedade, a prisão 

soube cumprir a sua suposta missão de recuperação e de reintegração sociais, na 

respectiva da redução da reincidência. 

Assim, não se deve deixar iludir-se, fazer de conta ou 

acreditar que a prisão irá dar conta da gama de problemas sociais que envolvem 

o aprisionamento. Necessário, portanto, pensar-se em algo novo, diferente 

daquilo que vem sendo aplicado e que só tem elevado os problemas que o 

sistema prisional se propõe a resolver. Conforme Foucault, o objetivo de reforma 

nasce da própria prisão, e 

Não admira, pois, que, numa proporção considerável, a biografia 
dos condenados passe por todos esses mecanismos e 
estabelecimentos dos quais fingimos crer que se destinam a evitar 
a prisão. [...] inversamente, o lirismo da marginalidade pode se 
encantar quanto quiser com a imagem do “fora-da-lei”, grande 
nômade social que ronda nos confins da ordem, dócil e 
amedrontado. A criminalidade não nasce das margens e por efeito 
de exílios sucessivos, mas graças a inserções cada vez mais 
rigorosas, debaixo de vigilâncias cada vez mais insistentes, por 
uma acumulação de coerções disciplinares. 331 

                                            
329 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 241-242. 
330 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 10-11. 
331 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história de violência nas prisões. Petrópolis/RJ. Ed. Vozes, 1989, 
p. 209. 
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A instituição penitenciária, baseada na força é um cadinho 

de violências e de humilhações diárias, um vetor de desagregação familiar, de 

desconfiança cívica e de alienação individual. E, para muitos detentos 

marginalmente implicados em atividades ilícitas, é uma escola de formação, e até 

mesmo de “profissionalização”, na carreira do crime. De acordo com Wacquant332, 

não há nada de positivo que da prisão possa se extrair. É um abismo sem fim, um 

inferno alucinatório que prolonga a lógica da destruição social que eles conhecem 

do lado de fora das prisões, acrescida, agora, da aniquilidade pessoal. 

Apesar do desmascaramento de todas estas vicissitudes, 

desde a sua criação, a prisão viaja pela história e permanece hoje como a 

principal forma de solução dos conflitos sociais. Isso denuncia que o seu 

verdadeiro objetivo não é aquele declaradamente proposto, mas outros que 

procura ocultar: 

Vamos admitir que a lei se destine a definir infrações, que o 
aparelho penal tenha como função reduzi-las e que a prisão seja o 
instrumento dessa repressão; temos então que passar um 
atestado de fracasso. Ou antes – pois para estabelecê-la em 
termos históricos seria preciso poder medir a incidência da 
penalidade da penalidade de detenção no nível global da 
criminalidade – temos que nos admirar de que há 150 anos a 
proclamação do fracasso da prisão se acompanhe sempre de sua 
manutenção. [...] Mas talvez devamos inverter o problema e nos 
perguntar para que serve o fracasso da prisão; qual é a utilidade 
desses diversos fenômenos que a crítica, continuamente, 
denuncia: manutenção da delinqüência, indução em reincidência, 
transformação do infrator ocasional em delinquente habitual, 
organização de um meio fechado de delinqüência. Talvez 
devamos procurar o que se esconde sob o aparente cinismo da 
instituição penal que, depois de ter feito os condenados pagar sua 
pena, continua a segui-los através de toda uma série de 
marcações.333 

                                            
332 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. 459. 
333 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história de violência nas prisões. Petrópolis/RJ. Ed. Vozes, 1989, 
p. 239-240 
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Daí decorre a função latente e real do aparelho 

penitenciário, completamente invertida àquela apresentada oficialmente: “o 

atestado de que a prisão fracassa em reduzir os crimes deve talvez ser 

substituído pela hipótese de que a prisão conseguiu muito bem [...] produzir o 

delinquente como sujeito patologizado”334. 

Por esta crise de legitimidade à eficácia instrumental inversa 

à prometida, faz-se necessário a desconstrução do modelo atual e a 

implementação de um novo modelo de política criminal estruturado, sobretudo, 

como política de transformação social e institucional, para a construção da 

igualdade, da democracia335 e de modos de vida comunitária e civis mais 

humanos.  

 

3.4.1 Perspectivas de um novo paradigma político criminal: a doutrina 

abolicionista 

Emerge da análise realizada até agora a compreensão de 

que o sistema penitenciário é contrário, no seu conjunto, à reinserção do preso, e 

como a sua real função consiste em manter uma determinada forma de 

marginalização. A razão disso é amplamente explicada pela sociologia crítica do 

direito e também, por via da própria prática da punição, que acaba por atingir 

somente a base da sociedade. 

Thomas Mathiesen336 registra oito premissas fundamentais a 

partir das quais reivindica a desconstrução do modelo executivo de pena até 

                                            
334 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: história de violência nas prisões. Petrópolis/RJ. Ed. Vozes, 1989, 
p. 244. 
335 Fala-se aqui em “democracia” porque ela é, também, condição necessária à livre discussão pública de 
certos temas – particularmente o da justiça social e o do caráter ético dos assuntos públicos. Sem democracia, 
com a sua liberdade de expressão e franca controvérsia, é difícil imaginar qualquer abordagem séria de 
configuração de uma sociedade satisfatória, dos objetivos totais que a tomada política de decisão deveria 
promover, dos princípios pelos quais os seus efeitos deveriam ser criticamente avaliados, ou a madura 
percepção pública dos risco subseqüentes e das possibilidades de sua prevenção (In BAUMAN, Zygmunt. O 
mal-estar da pós-modernidade. Tradução de Mauro Gama e Cláudia Martinelli Gama. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 1998, p. 83). 
336 MATHIESEN, Thomas. La Política del Abolicionismo. In SCHEERER, Sebastian et al. Abolicionismo. 
Buenos Aires: Ediar, 1989. 
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então adotado: a) a criminologia e a sociologia demonstraram que o objetivo de 

melhora do detento (prevenção especial) é irreal, sendo constatável efeito 

contrário de destruição da personalidade e a incitação à reincidência; b) o efeito 

da prisão no que diz respeito à prevenção geral é absolutamente incerto, sendo 

possível apenas estabelecer alguma relação do impacto de políticas econômicas 

e sociais na dissuasão do delito; c) grande parte da população carcerária é 

formada por pessoas que praticaram delitos contra o patrimônio, ou seja, contra 

bens jurídicos disponíveis; d) a construção de novos presídios é irreversível; e) o 

sistema carcerário, na qualidade de instituição total, tem caráter expansionista, ou 

seja, suscita novas construções; f) as prisões funcionam como formas 

institucionais e sociais desumanas; g) o sistema carcerário produz violência e 

degradação nos valores culturais; e h) o custo econômico do modelo carcerário é 

inaceitável. 

Ao avaliar a tendência mundial do encarceramento máximo, 

o autor desvenda os escudos protetores da prisão, isto é, os discursos que têm 

por função ocultar a irracionalidade da instituição. Os portadores da fala que 

erguem os escudos de tutela do cárcere são agentes da administração carcerária, 

os cientistas sociais e os meios de comunicação.337 Mesmo o trabalho de 

psicólogos e assistentes sociais no atendimento ao preso está vinculado à busca 

de adaptação do encarcerado às normas institucionais. Em pesquisa de cunho 

empírico, Wolff destaca que os laudos produzidos por estes profissionais 

traduzem muito bem esta posição: 

A prisão por si só é necessária e, portanto, positiva e capaz de 
promover a ressocialização, tanto assim que muitos pareceres 
desfavoráveis apontavam a necessidade de maior permanência 
do preso, para que pudesse “aprender com a experiência punitiva” 
e, dessa forma, respeitar normas e padrões sociais.338 

A tendência desses fatores encobre, segundo Mathiesen, a 

verdadeira face sombria do sistema penitenciário: 

                                            
337 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. Editora Lúmen Júris: ed. Editora Lumen 
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 128. 
338 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 253. 
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[...] as pessoas não sabem quão irracionais são nossas prisões. 
As pessoas são levadas a acreditar que as prisões funcionam. A 
irracionalidade verdadeira da prisão é um dos segredos melhor 
guardados em nossa sociedade. Se o segredo fosse revelado, 
destruiria as raízes do sistema atual e implicaria o começo de sua 
ruína.339 

Já na década de 1970,340 o autor apresentava a 

possibilidade real de aplicação de uma drástica redução das instituições penais 

na Europa, sobretudo, por meio de duas perspectivas centrais: 

1º. Como a grande maioria da massa encarcerada é 

composta por pessoas que praticaram crimes contra o patrimônio341, realizar uma 

política social de base, investindo na administração da criminalidade por meio de 

um ataque direto às suas causas, garantindo alguns dos direitos fundamentais, 

promovendo educação, saúde, alimentação, trabalho. Estar-se-ia, assim, a 

combater a violência na sua causa primária. Segundo Mathiesen, “a guerra contra 

o crime deveria tornar-se a guerra contra a pobreza” 342; 

2º. Proteção às vítimas: para alterar a lógica do atual 

sistema punitivo, o autor propõe compensação financeira às vítimas por parte do 

Estado por meio de um sistema de seguro simplificado, apoio econômico em 

casos de luto, centros de apoio e abrigos protetivos. Conforme registra Mathiesen, 

as vítimas ficam totalmente desamparadas no atual sistema, razão pela qual 

propõe uma inversão radical na postura estatal: “[...] ao invés de aumentar a 

punição do transgressor de acordo com a gravidade da transgressão, o que é 

                                            
339 MATHIESEN, Thomas. A Caminho do Século XXI: abolição, um sonho impossível? In PASSET, Édson; 
SILVA, Roberto Baptista Dias da (Org). Conversações Abolicionistas: uma Crítica do Sistema Penal e da 
Sociedade Punitiva. São Paulo: IBCCrim/ PEPG Ciências Sociais. PUC-SP, 1997, p. 277. 
340 A obra apresentada por Mathiesen é intitulada The Politics of Abolition, publicada pela primeira vez no 
ano de 1974. 
341 Indicadores do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen), do Departamento 
Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, esclarecem que em junho de 2009, o Brasil 
contava com 189.612.814 (dados IBDE – Julho/2008) habitantes e 469.546 presos, ou seja, uma média de 
247,68 presos por 100.000 habitantes. Destes, 210.501 encontravam-se encarcerados em decorrência da 
prática de crimes patrimoniais; em Santa Catarina não é diferente: com uma população de 6.052.587 
habitantes, o Estado contava (em setembro de 2009) com 12.654 presos (201 encarcerados por 100.000 
habitantes). 6.021 eram privados da liberdade pela prática de crimes contra o patrimônio. 
342 MATHIESEN, Thomas. A Caminho do Século XXI: abolição, um sonho impossível? In PASSET, Édson; 
SILVA, Roberto Baptista Dias da (Org). Conversações Abolicionistas: uma Crítica do Sistema Penal e da 
Sociedade Punitiva. São Paulo: IBCCrim/ PEPG Ciências Sociais. PUC-SP, 1997, p. 276. 
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básico no sistema atual, eu proporia o aumento do apoio à vítima de acordo com 

a gravidade da transgressão” 343, ou seja, uma escala de apoio no lugar de uma 

escala de punições. 

Para Thomas Mathiesen, estas seriam apenas algumas 

medidas fundamentais para a organização de uma justiça orientada para a vítima, 

propondo-se, neste sentido, uma guinada radical na economia interna do sistema 

judicial. Dessa forma, além da dimensão teórica negativa e desconstrutiva, o autor 

também apresenta uma faceta positiva e reconstrutiva para o modelo, mediante a 

proposição de formas alternativas de controle social. 

 

3.4.2 A polêmica sobre o abolicionismo 

As formulações teóricas centrais defendidas por Mathiesen 

sugerem a adoção do abolicionismo penal. Conforme ensina Zaffaroni, 

O abolicionismo nega a legitimidade do sistema penal tal como 
atua na realidade social contemporânea e, como princípio geral, 
nega a legitimação de qualquer outro sistema penal que possa 
imaginar no futuro como alternativa a modelos formais e abstratos 
de solução de conflitos, postulando a abolição radical dos 
sistemas penais e a solução dos conflitos por instâncias ou 
mecanismos informais.344 

A principal obra que trata da matéria foi escrita pelo 

criminólogo holandês Louk Hulsman, denominada “Penas perdidas: o sistema 

penal em questão”, onde o autor conclui ser o sistema penal um problema em si 

mesmo e, diante de sua crescente inutilidade na solução de conflitos, torna-se 

preferível aboli-lo totalmente como sistema repressivo. Referindo-se a prisão, o 

autor registra: 

                                            
343 MATHIESEN, Thomas. A Caminho do Século XXI: abolição, um sonho impossível? In PASSET, Édson; 
SILVA, Roberto Baptista Dias da (Org). Conversações Abolicionistas: uma Crítica do Sistema Penal e da 
Sociedade Punitiva. São Paulo: IBCCrim/ PEPG Ciências Sociais. PUC-SP, 1997, p. 276. 
344 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. 89. 
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Eis o que faz da prisão um mal social específico: ela é um 
sofrimento estéril. Nem todo sofrimento é um mal. Há sofrimentos 
benéficos, que fazem progredir no conhecimento de nós mesmos, 
abrindo novos caminhos, nos aproximando dos outros e nos 
tornando melhores. O encarceramento, porém, é um sofrimento 
não criativo, desprovido de sentido. Tal sofrimento é um 
nonsense.345 

Assim como Mathiesen, Hulsman346 questiona o direito de 

punir dado ao Estado, o que não significa, segundo ele, a rejeição de qualquer 

medida coercitiva, tampouco a supressão total da noção de responsabilidade 

pessoal. Na verdade, o que Hulsman propõe é a transferência da solução dos 

conflitos sociais para instâncias não-penais de resolução dos conflitos 

(especialmente para o direito civil e direito administrativo), muitos, já plenamente 

ativados no tecido social, bem como demonstram as investigações acerca da 

vultosa cifra negra da criminalidade analisada no primeiro capítulo. Conforme o 

autor 

Se um grande número de vítimas não denuncia os fatos puníveis 
à polícia, esta também não transmite todos os fatos que lhe são 
comunicados ao Parquet, o qual, por sua vez, longe de mover 
processos em relação a todos os fatos que lhe são submetidos, 
arquiva a maior parte. [...] Na verdade, a maioria dos conflitos 
interpessoais se resolve fora do sistema penal, graças a acordos, 
mediações, decisões privadas dos interessados. [...] Isso significa 
que, na imensa maioria dos casos, outras soluções foram 
encontradas. No seio das famílias, da empresa, de 
estabelecimentos de ensino, de organizações profissionais ou 
sindicais [...] quantos conflitos que poderiam ter entrado no 
sistema penal não são resolvidos assim diariamente? [...] A 
solução de problemas interpessoais em contextos privados 
acontece com muito mais freqüência do que se imagina. [...] Estes 
“mecanismos naturais de regulamentação social” são empregados 
a todo o momento e constituem fatores de desalienação. O fato de 
não estarmos mais sozinhos diante de um problema torna tal 

                                            
345 HULSMAN, Louk et al. Penas Perdidas: o sistema penal em questão. Tradução de Maria Lúcia Karam. 
Niterói: Luam, 1997, p. 62. 
346 HULSMAN, Louk et al. Penas Perdidas: o sistema penal em questão. Tradução de Maria Lúcia Karam. 
Niterói: Luam, 1997, p. 86. 
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problema mais suportável. Procurar uma solução junto com os 
outros já constitui, em si, uma atividade libertadora.347 

Nesta senda, verifica-se que o envolvimento comunitário é 

uma das principais características sustentadas por Hulsman348 para o 

enfrentamento dos conflitos. Esse envolvimento consiste na tentativa de recuperar 

a possibilidade de as pessoas comuns poderem se envolver diretamente em 

respostas sociais orientadas pelo ponto de vista da vítima. 

Luigi Ferrajoli349 formula pontuais críticas ao abolicionismo 

penal baseadas na ideia de que a sua implementação prática geraria um 

exponencial aumento da justiça privada. Ele sustenta que com a instauração da 

proposta abolicionista, retomar-se-ia a hipótese de Thomas Hobbes (guerra civil 

de todos contra todos), voltando-se a viver numa sociedade completamente 

abandonada à lei natural do mais forte.  

Ferrajoli350 também argumenta no sentido de que as 

proposições elaboradas pelo abolicionismo são eminentemente utópicas, pois 

politicamente inalcançáveis e historicamente irrealizáveis. Ele entende que a 

proposta político-criminal abolicionista parte de um pressuposto completamente 

mítico: a sociedade inteiramente pacificada. Ferrajoli, assim, defende um direito 

penal mínimo, constituído de uma alternativa progressista frente ao abolicionismo. 

Esse direito penal mínimo estaria legitimado pela necessidade de defender as 

garantias dos desviantes e dos não desviantes. 

A argumentação do referido autor351 é apoiada na teoria do 

garantismo penal, para a qual o abolicionismo representa uma nostalgia 

regressiva por modelos arcaicos e tradicionais de sociedades sem direito e, em 

                                            
347 HULSMAN, Louk et al. Penas Perdidas: o sistema penal em questão. Tradução de Maria Lúcia Karam. 
Niterói: Luam, 1997, p. 65-66/129. 
348 HULSMAN, Louk. Alternativa à justiça criminal. Tradução de Maria Lúcia Karam. In AAVV. Curso 
livre de abolicionismo penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004, p. 63. 
349 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paulo Zomer, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 317. 
350 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paulo Zomer, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 317. 
351 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paulo Zomer, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 317. 
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última análise, sem Estado, já que as soluções dos conflitos sociais estariam 

completamente submetidas ao princípio moral da auto-regulamentação. 

Na verdade, conforme ensina Zaffaroni352, o abolicionismo 

não pretende renunciar à solução dos conflitos que devem ser resolvidos. 

Apenas, a grande maioria de seus autores parece propor uma reconstrução de 

vínculos societários de simpatia horizontais ou comunitários, que permitem a 

solução desses conflitos sem a necessidade de apelar para o modelo punitivo 

formalizado abstratamente. 

A faticidade do abolicionismo não se verifica, portanto, no 

presente esforço argumentativo. O termo “utopia”, levantado por Ferrajoli significa, 

para Zaffaroni, não algo impossível de realização, mas, sim, o “ainda não 

realizado” 353, pois “não há transformações sem utopias; o homem que renuncia 

às utopias acaba por renunciar a sua própria condição humana” 354. 

De qualquer maneira, dentro do direito penal, a teoria 

abolicionista apresenta-se como um projeto amplo e histórico a ser, ao menos, 

discutido, contexto em que as formulações dessa teoria não devem ser 

eliminadas, mas consideradas como meio de construção para um novo modelo, 

voltado aos direitos humanos e suas garantias, na busca de um direito penal mais 

justo e legítimo.355 

 

3.4.3 Socializar antes, ressocializar depois 

Outro grande problema da “ideologia do tratamento 

ressocializador” reside em seu falso ponto de partida, uma vez que se trata de 

uma aproximação ideológica que pressupõe e sugere a existência de uma 

                                            
352 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. 104. 
353 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. 220. 
354 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El sistema penal em los países de America Latina. In ARAÚJO JR., João 
Marcello. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio: atos do colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro, 
1991, p. 224. 
355 SALIBA, Marcelo Gonçalves. Justiça restaurativa e paradigma punitivo. Curitiba: Juruá, 2009, p. 61. 
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sociedade perfeita, sublime e magnífica. Ao tornar a ordem social vigente um 

modelo ideal e inquestionável, a ideologia do tratamento ressocializador acaba 

por tratar o fenômeno do desvio como uma ocorrência exclusivamente individual, 

isentando-se a sociedade e o Estado de toda e qualquer responsabilidade pela 

gestação de fenômenos delitivos no interior da estrutura social.356 

A análise dos fenômenos ônticos e morais no direito penal e 

na criminologia pode ser construída a partir de Nietzsche, que reivindica dos 

filósofos a transformação dos valores e a emancipação dos juízos morais, 

defendendo a ideia de que não existem fatos morais, mas apenas interpretações 

morais de fatos, já que 

O juízo moral possui em comum com o juízo religioso a crença em 
realidades que não são de modo algum realidades. A moral é 
apenas uma exegese de certos fenômenos; falando mais 
determinantemente, ela é uma exegese equivocada.357 

A sociedade contemporânea tende, ainda, a operar a 

interpretação das ações humanas a partir da dicotomia bem e mal (visão dualista 

do homem e do mundo) construção ancorada numa visão ilusória de mundo puro, 

ideal e perfeito. O oposto dessa pureza é o “sujo”, os “agentes poluidores”, assim 

considerados aqueles que afrontam o processo de normalização e moralização. 

358 A ideologia do tratamento ressocializador, portanto, desemboca no 

reconhecimento da validade de uma visão maniqueísta da realidade social. 

Fazendo referência a obra de Sade acerca da posição 

nietzcheana de transvaloração dos valores morais, Carvalho359 registra que há 

uma cultura prevalente que cria os valores (Bondade, Beleza, Justiça, Verdade) e 

determina a arquitetura hierarquizada na qual são elevados em relação aos seus 

                                            
356 MEROLLI, Guilherme. Fundamentos críticos de Direito Penal. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2010, p. 74. 
357 NIETZSCHE, Friedrich. Crepúsculo dos Ídolos (ou como filosofar com o martelo). 2. ed. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2000, p. 51. 
358 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução de Mauro Gama e Cláudia Martinelli 
Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998, p. 342. 
359 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2008, p. 186. 



 
 
 
 

112

opostos (Maldade, Feiúra, Injustiça, Mentira), sustentando a dicotomia virtude e 

vício, sendo este objeto de castigo e aquele de júbilo. 

Necessário, contudo, descartar esta cisão irreal, percebendo 

o homem apenas como humano, capaz de atos nobres e cruéis, de acordo com 

as circunstâncias psíquicas, emocionais, sociais, políticas, econômicas, além de 

inúmeros outros fatores que podem influenciar no comportamento de cada um. 

Essa crítica aos preceitos morais é fortalecida por Nietzsche: “mau é ser ‘não 

moral’ (imoral), praticar o mau costume, ofender a tradição, seja ela racional ou 

estúpida”360. 

Em uma sociedade dividida por classes, como se espelha o 

meio social contemporâneo, é certo que os valores de uma classe podem ser 

sensivelmente antagônicos aos de outra e isso é um obstáculo a mais ao projeto 

socializador, pois ninguém pode ver-se obrigado a se ajustar moralmente aos 

valores ideológicos dominantes na sociedade, mesmo porque o único tratamento 

válido seria o que se estendesse a todo corpo social. 361 Do mesmo modo, é irreal 

pretender ressocializar o delinquente por intermédio da pena privativa de 

liberdade quando, de fato, existe uma relação de exclusão entre a prisão e a 

própria sociedade.  

Conforme Baratta, tal exame não pode, senão, levar à 

conclusão de que a verdadeira reeducação deveria começar pela Sociedade, 

antes que pelo condenado. Dessa forma, “antes de querer modificar os excluídos, 

é preciso modificar a sociedade excludente, atingindo, assim, a raiz do 

mecanismo de exclusão” 362.  

Em condições como estas, não é razoável considerar a 

possibilidade de ressocializar alguém que, sequer, foi socializado, pois conforme 

                                            
360 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, Demasiado Humano (Um livro para espíritos livres). Tradução de 
Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 73. 
361 CERVINI, Raul. Os processos de descriminalização. Tradução de Eliana Granja et al. 2.ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1995, p. 37. 
362 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. 186. 
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registra Borges363, ao invés de humanizar o homem, o que a sociedade faz é 

exatamente o contrário: 

Todos nascemos com uma dose de crueldade que só a educação 
modifica; mas a educação não está na natureza e prejudica tanto 
seus efeitos sagrados quanto o cultivo prejudica as árvores [...]. 
Suprimi vossas leis, vossas punições, vossos costumes, e a 
crueldade não terá mais efeitos perigosos, já que nunca agirá sem 
ser repelida pelos mesmos meios. É no estado de civilização que 
ela se torna perigosa, porque quase sempre falta ao ser lesado 
força ou meios de repelir a injúria; mas um estado civilizado, se 
ela age sobre o forte, será repelida por ele, e se age sobre o fraco, 
não lesando um ser que cede o mais forte pelas leis da natureza, 
não terá a menor inconveniência.364 

O cárcere reflete as características negativas próprias da 

sociedade livre: “são relações sociais baseadas no egoísmo e na violência ilegal, 

no interior das quais os indivíduos socialmente mais débeis são constrangidos a 

papéis de submissão e de exploração” 365. Por isso, antes de falar de educação e 

de reinserção é necessário fazer um exame do paradigma de Sociedade que se 

tem e que se pensa reinserir o preso. 

É de se considerar, destarte, aquilo que registra 

Thompson366, de que as funções da pena, no que se refere a seus objetivos 

ressocializadores não têm solução “em si”, porque não se trata de um problema 

“em si”, ou seja, simplesmente afeto ao plano interno do direito penal. É sim, parte 

integrante de um problema vinculado a toda questão criminal, que, por sua vez, 

não desfruta de qualquer autonomia. A questão criminal nada mais é que mero 

elemento de outro problema ainda mais amplo: o das estruturas sócio-político-

econômicas. E sem um plano reformulador nestas estruturas, coisa alguma vai 

                                            
363 Augusto Contador Borges faz referência à filosofia libertina no pensamento do Marquês de Sade. Segundo 
Sade, bem e mal são apenas categorias formuladas pelo Homem em Sociedade e que servem apenas para a 
manutenção dos poderosos em suas posições (In SADE, Marquês de. A Filosofia na Alcova: ou, Os 
Preceptores Imorais, Tradução, posfácio e notas de Augusto Contador Borges. São Paulo: Editora  
Iluminuras, 1999). 
364 BORGES, Augusto Contador. A Revolução da Palavra Libertina. In SADE, Marquês. A Filosofia na 
Alcova. São Paulo: Iluminuras, 2003, p. 81. 
365 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. 186. 
366 THOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 110. 
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alterar-se em sede criminal e, menos ainda, nas formas de aplicação e execução 

da pena criminal.  

Anotado isso, deve-se ter presente que pouco, ou quase 

nada, pode-se esperar da prisão quanto aos objetivos de prevenção especial 

positiva. Precisa-se, igualmente, estar presente uma postura crítica ante a ideia 

de que a prisão é a única forma de fazer frente aos riscos da violência e da 

criminalidade; deve-se criticar permanentemente o fato de que a aceitamos 

passivamente, como o principal instrumento de controle social, mesmo sabendo 

que responde a uma ordem injusta e ainda é, ela mesma, produtora de 

ilegalidades.367 

É certo, como já registrado, que qualquer “reforma” operativa 

apenas no campo dogmático seria pouco produtiva. A letra da norma e sua 

aplicação são dois momentos distintos quando tema em debate é a execução 

penal, pois o trabalho do jurista se limita ao universo da norma, excluindo-se o 

conhecimento da eficácia e de sua aplicação concreta.  

Deste modo, necessário se faz uma visão global do direito, 

permitindo interpretar a lógica da normatização à luz da realidade histórica e 

social em que ela é concretizada, sem o qual as finalidades declaradas 

permanecerão um programa irrealizável. 

Comentando as políticas de reformas que podem tornar a 

execução penal menos prejudicial à vida futura do sentenciado, Alessandro 

Baratta368 registra que qualquer iniciativa que torne menos dolorosas e danosas à 

vida na prisão, deve ser encarada com seriedade quando for realmente inspirada 

no interesse pelos direitos e destino das pessoas detidas. Mas esse empenho 

deve prover-se de uma mudança radical e humanista e não de um reformismo 

tecnocrático cuja finalidade e funções são as de legitimar o conjunto do sistema 

prisional. 

                                            
367 WOLF, Maria Palma. Antologia de vidas e histórias na prisão: emergência e injunção de controle 
social. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005, p. 242. 
368 BARATTA, Alessandro. Ressocialización o control social: por um cencepto crítico de “reintegración 
social” del condenado. In ARAÚJO JR., João Marcello. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio – 
atos do colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 254. 
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Conforme o autor369, uma política de reintegração social dos 

autores de delitos, tem por objetivo imediato não apenas a garantia de uma prisão 

“melhor”, mas também e, sobretudo, menos cárcere. Precisa-se considerar 

seriamente, como política de curto e médio prazos, uma drástica redução da 

pena, bem como atingir, ao mesmo tempo, o máximo de progresso das 

possibilidades já existentes do regime carcerário aberto e de real prática e 

realização dos direitos dos apenados à educação, ao trabalho e à assistência 

social. Para ele, necessário desenvolver cada vez mais essas possibilidades na 

esfera do legislativo e da administração penitenciária. 

Reintegração social (do condenado) significa, antes da 

modificação do seu mundo de isolamento, a transformação da sociedade que 

necessita reassumir sua parte de responsabilidade dos problemas e conflitos em 

que se encontra “segregada” na prisão. Baratta370 afirma que através de uma 

breve análise da população carcerária, será possível constatar que a maior parte 

dos presos é oriunda de um processo secundário de marginalização que intervém 

em um processo primário. É fato comprovado que a maior parte dos presos 

procede de grupos sociais já marginalizados, excluídos da sociedade ativa, por 

causa dos mecanismos de mercado que regulam o mundo do trabalho. 371 

Neste sentido, a reintegração do sentenciado na sociedade 

significa, antes de tudo, corrigir os determinantes de exclusão social desses 

setores, para conduzi-los a uma vida pós-penitenciária que não signifique, 

                                            
369 BARATTA, Alessandro. Ressocialización o control social: por um cencepto crítico de “reintegración 
social” del condenado. In ARAÚJO JR., João Marcello. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio – 
atos do colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991. 
370 BARATTA, Alessandro. Ressocialización o control social: por um cencepto crítico de “reintegración 
social” del condenado. In ARAÚJO JR., João Marcello. (Org.). Sistema penal para o terceiro milênio – 
atos do colóquio Marc Ancel. Rio de Janeiro: Revan, 1991. 
371 Conforme dados extraídos de palestra proferida pelo Professor Dr. Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, 
nas dependências do Auditório Orlando Ferreira de Melo, localizado no Bloco de Direito da Universidade do 
Vale do Itajaí – Univali, no dia 27 de maio de 2010, o sistema penal estabelecido havia produzido no Brasil, 
até dezembro de 2009, a quantia de 473.626 presos. Destes, 152.612 eram presos provisórios. Com relação às 
vagas no sistema penitenciário nacional, havia uma defasagem que ultrapassa as 139.000. Mas, apesar do 
grande volume da massa carcerária, o que mais nos interessa, nesse ínterim, não é a quantidade de 
encarcerados, mas quem sem encontra atrás das grades. De todos estes 473.626 presos, quando de suas 
prisões, nem 2.000 deles possuíam renda superior a 2 (dois) salários mínimos, ou seja, dos 473.626 presos, 
mais de 471.600 nem salário tinham. Este fato atesta que a seletividade do sistema penal não é acidente de 
percurso, mas sim, faz parte da lógica estrutural de seu funcionamento, traduzindo de forma empírica aquilo 
que Alessandro Baratta sustenta: que a maior parte dos presos procede de grupos sociais já excluídos da 
sociedade. 
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simplesmente, como quase sempre acontece, o regresso à reincidência criminal, 

ou à marginalização secundária e, a partir daí, uma vez mais, volta à prisão. 

Abolir o desvio, de forma completa é sempre uma pretensão 

utópica, pois, como visto, os conflitos são inerente a própria coexistência humana. 

Contudo, isso não desobriga a sociedade do compromisso que tem perante o 

delinquente. Da mesma forma que este é responsabilizado quando ofende o bem 

estar social da comunidade, esta não pode isenta-se de sua responsabilidade 

perante o destino daquele.  

Assim, só resta aos operadores do direito trabalhar no 

sentido de tornar o cumprimento da pena menos nocivo e deteriorante para a 

pessoa do condenado, buscando aumentar seu nível de invulnerabilidade frente 

ao exercício do poder punitivo do sistema penal. 

Amparado nas idéias dos pensadores franceses Jacques 

Derrida e Emmanuel Lévinas, Bauman372 registra as características do mundo 

social contemporâneo, marcado pelo capitalismo pós-industrial, consumo 

exacerbado, movimento constante, efemeridade e fragilidade dos laços afetivos 

entre as pessoas. O impacto desses fenômenos nos relacionamentos interfere 

nas relações e traz uma marca fundamental: a liquidez. 

Mas o destaque feito pelo autor que mais aqui interessa é, 

sem dúvida, a baixa cotação da alteridade dos indivíduos que vivem este tempo.  

O irreconhecimento do outro em todas as relações de um modo geral, permite o 

“bloqueio” de um exercício cotidiano que envolva questões éticas como, 

tolerância, solidariedade e, sobretudo, respeito. 

Do mesmo modo, comentando o mundo pós-moderno, 

Maffesoli373 registra uma preponderância do ideal comunitário, em detrimento do 

ideal societário, ao que chama de tribalismo pós-moderno. Esses agrupamentos 

tendem ao desejo de estar com o semelhante, rejeitando o diferente. Não é por 

                                            
372 Ver BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução de Mauro Gama e Cláudia 
Martinelli Gama. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 
373 MAFFESOLI, Michel. A Contemplação do Mundo. Tradução de Francisco Franke Settineri. Porto 
Alegre: Artes e Ofícios, 1995. 
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outra razão que o desviante é tratado como um não cidadão, pois é aquele sobre 

o qual recaem a falhas e fracassos de toda uma estrutura social, identificando-se 

o auto-retrato da criminalidade (outsiders), facilmente identificada e politicamente 

manipulada por meio do cárcere. 

Se restar definido as função dos homens dentro e fora da 

prisão, ficará claro que não se pode resolver a questão da criminalidade 

aprisionando pessoas. O desviante socialmente produzido e etiquetado não está 

fora do mundo que os poderes constituídos geraram e conheceram sob o nome 

de “sociedade”. E é esse mundo, habitado por seres humanos, que é capaz de 

transformá-los em cidadãos, portadores e praticantes de direitos. Por isso, é de se 

considerar que o lugar para solução desse problema não está afeto ao direito 

penal e muito menos à prisão. Conduzir a vida em sociedade e para assim 

minimamente “socializar” a insociável sociabilidade humana de que já falara Kant 

é tarefa que diz respeito à sociedade como um todo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluído o trabalho proposto, entende-se conveniente 

ressaltar algumas questões que correspondem às hipóteses formuladas na 

introdução dessa Dissertação. Na elaboração das considerações finais, serão 

resgatadas algumas das ponderações feitas durante a pesquisa. Em seguida, a 

partir dessas reflexões, serão apresentadas as conclusões do pesquisador sobre 

as questões inicialmente levantadas. 

O homem é um ser social (Aristóteles). A característica 

fundamental do existir humano radica no ser-com-o-outro. Tanto a forma mais 

inautêntica, massificada de viver o coletivo, quanto o modo mais autêntico de 

viver a vida comunitária revelam esse fundamento da existência humana. Dessa 

coexistência, podem surgir, naturalmente, conflitos.  

A partir dessa convivência marcadamente conflitiva, o direito 

é instituído para cumprir funções concretas dentro de e para uma Sociedade que 

se organizou de determinada maneira. O Direito é, portanto, um produto das 

necessidades humanas dos valores sócio-culturais instituídos pela Sociedade. 

Dos vários instrumentos de controle social, o Direito Penal 

aparece como principal garantidor da auto-realização humana, isto é, visa dar 

garantia à realização da coexistência humana. Por isso, o Direito Penal 

fundamentado na natureza humana será efetivo e libertador, ao passo que o 

Direito Penal divorciado de qualquer base antropológica não será efetivo, mas 

meramente repressivo. 

Na medida em que o Direito Penal perde efetividade, deve 

fazer um uso maior da força para conservar sua vigência. Se nada interrompe o 

processo de “repressão”, este termina por aniquilar o Direito Penal que, em certo 

momento, deixa de ser Direito para ficar reduzido a um mero uso da força 

(Zaffaroni). Esta força está sensivelmente atrelada à cominação e aplicação da 
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pena como instrumento de controle social. Na contemporaneidade, essa visão da 

pena como mecanismo de controle é, notadamente, dominante. 

Criam-se, então, teorias que tentam justificar a cominação e 

aplicação da pena. Essas teorias se formulam, principalmente, a partir da filosofia 

idealista alemã, ligada intrinsecamente à ideologia filosófica cristã. De acordo com 

essa construção teórica, a pena serve para realização da justiça, pois, na medida 

que compensa a culpabilidade do autor, restaura o direito transgredido (Roxin).  

A essa definição, deu-se o nome de teorias retributivas ou 

absolutas (do latim, absolutus, livre de fim), que concebem o Direito Penal como 

um sistema sancionador estruturado gradualmente, ou seja, quanto maior a 

culpabilidade aferida pelo autor do delito, mais severa será a retribuição. Essas 

teorias sustentam que a pena encontra sua justificação em si mesma, sem que 

possa ser considerada um meio para fins ulteriores.  

Em contraposição às teorias absolutas, surgiram as teorias 

relativas ou preventivas, concebendo a pena como um meio para obtenção de 

ulteriores objetivos. A pena não visa retribuir o fato delituoso cometido, e sim, 

prevenir a sua prática. Elas subdividem-se em teorias relativas da prevenção 

geral, em cuja concepção a pena surte efeitos sobre os membros da comunidade 

jurídica que não delinqüiram, e da prevenção especial, que age sobre o próprio 

delinqüente contra quem a pena foi imposta. 

Quanto às teorias mistas ou unificadoras da pena, defendem 

a impraticabilidade da retribuição em todas as suas conseqüências, e por outro, 

não se prestam a aderir à prevenção especial. Uma de suas manifestações é o 

lema seguindo pelos tribunais da Alemanha: “prevenção geral mediante 

retribuição justa”. 

Todas essas construções teóricas recebem pontuais críticas. 

As primeiras em razão da impossibilidade de justificativa racional da imposição de 

um mal para reparar outro mal, ou da violência pela violência. As segundas, pelo 

ensejo de a experiência (prevenção geral) ter mostrado, ao longo dos anos, que o 

endurecimento da repressão não possui qualquer relação com a redução da 
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criminalidade. Trata-se de um silogismo simplista e que só no campo da 

abstração pode se sustentar, jamais no plano da realidade. Quanto à prevenção 

especial, além de não atingir os objetivos declaradamente propostos 

(ressocialização), ao final da implementação de cada projeto repressivo, registra o 

aumento significativo da violência, dos presos e a deslegitimação do próprio 

sistema, que culmina por alcançar objetivos invertidos às propostas 

declaradamente almejadas. Por último, o fracasso das teorias unificadoras é 

sustentado por não comportar essa união a lógica da concepção de cada uma 

delas (retributiva e preventiva). 

Qualquer que seja o fundamento da pena, é possível 

constatar a ausência de qualquer questionamento acerca de sua legitimidade. 

Parte-se da premissa de que a pena é necessária e por isso, dever ser apenas 

aceita, pois sua falta poderia significar o retorno ao que Hobbes chamava de 

Estado de Natureza. Em razão disso, procura-se consolidar um discurso de 

legitimação da dogmática jurídica. 

A segunda parte do trabalho constitui-se da exposição crítica 

do Direito Penal, demonstrando a sua disfunção e incapacidade de cumprir suas 

promessas oficiais (declaradas), notadamente em relação à finalidade 

ressocializadora da pena e fins do próprio direito penal (proteção dos bens 

jurídicos). Desvia-se, para tanto, o foco da dogmática jurídico-penal para o 

sistema penal. 

Em lugar de prevenir futuros comportamentos delitivos, o 

Sistema Penal se converte em condicionante de ditas condutas, ou seja, funciona 

como instigador de verdadeiras carreiras criminais. A partir disso, é possível 

extrair as verdadeiras (não declaradas) funções do sistema penal: a) o sistema 

penal cumpre a função de selecionar, de maneira mais ou menos arbitrária, 

pessoas dos setores sociais mais humildes, criminalizando-as, para indicar aos 

demais os limites do espaço social (Zaffaroni); b) o sistema penal é um 

instrumento precípuo da escala social vertical e das relações de subordinação e 

de exploração do homem pelo homem (Baratta). 



 
 
 
 

121

O instrumento central do afiguramento de controle social 

exercido pelo Sistema Penal habita no modelo executivo de pena, onde culmina 

por desembocar a incomensurável fração de criminalizados. Dessa forma, a 

prisão surge como a instituição de controle da criminalidade e também de 

disciplinamento dos não-disciplinados, necessitando, neste contexto, manter 

mecanismos que lhe dêem legitimidade e que a conectem com os demais 

processos sociopolíticos em vigor na sociedade, mesmo que sua funcionalidade e 

efeitos não atinjam o projeto proposto. 

A imagem da criminalidade promovida pela prisão e a 

percepção dela como uma ameaça à sociedade, devido ao comportamento de 

pessoas e não, efetivamente, a existência de conflitos sociais, produz um desvio 

de atenção do público. Essa arritmia é dirigida, principalmente, ao perigo da 

criminalidade ou às chamadas classes perigosas, ao invés de dirigir-se à violência 

estrutural. Neste sentido, a violência criminal adquire na atenção da sociedade a 

dimensão que deveria corresponder à violência estrutural, e em parte contribui 

para ocultá-la e mantê-la (Baratta). 

No âmbito do exercício dos poderes punitivos, esta violência 

dá-se, sobretudo, pelo desenvolvimento de técnicas de correção e de 

transformação do não-igual, buscando sua socialização (teorias das penas). 

Assim, a partir da concepção idealizada do homem bom, não delinqüente, criam-

se os instrumentos obscuros de reforma do mal que se manifesta no homem 

desviante, seu não-igual. 

Não se pode ignorar, contudo, a dificuldade de fazer 

socializáveis aos que, de forma simplista, chama-se de anti-sociais, dissociando-

os da comunidade livre e ao mesmo tempo os associando à comunidade 

carcerária (Bitencourt). Extremamente difícil, por isso, estabelecer uma teoria da 

punição reformadora, a não ser, como assevera Thompson, que retificássemos os 

conceitos vigentes acerca da educação: “Punir é castigar, fazer sofrer. A 

intimidação, a ser obtida pelo castigo, demanda que este seja apto a causar 

terror. Ora, tais condições são reconhecidamente impeditivas de levar ao sucesso 

uma ação pedagógica”. 



 
 
 
 

122

Sua correta aplicação exigiria um redirecionamento das 

políticas públicas buscando uma discussão e crítica das propostas que envolvem 

o Direito Penal e, especificamente, a execução penal, a fim de direcioná-los para 

que, no mínimo, respeitem os direitos legalmente estabelecidos. Diante disso, é 

possível concluir que o sistema executivo da pena se encontra estruturalmente 

montado para que a legalidade processual não opere (realmente) e sim, para que 

exerça seu poder disciplinar com altíssimo grau de arbitrariedade seletiva dirigida, 

naturalmente, aos setores mais vulneráveis da Sociedade. 

Apesar disso, a pena privativa de liberdade é adotada 

universalmente como forma de punição extrema. A ausência de opções leva o 

corpo social a acreditar na necessidade de sua expansão, crença que, em face da 

absoluta insustentabilidade teórico-prática, precisa ser superada.  

Assim, qualquer postura que proponha pensar em 

alternativas de reintegração social positiva para aqueles que cumprem a pena 

privativa de liberdade deve priorizar uma atitude cética em relação à prisão e 

também, a todo o processo penal.  

Não se pode pensar que a prisão irá dar conta da gama de 

problemas sociais que envolvem o aprisionamento. Necessário, portanto, pensar-

se em algo novo, diferente daquilo que vem sendo aplicado e que só tem elevado 

os problemas que o sistema prisional se propõe a resolver. 

A instituição penitenciária, baseada na força, é um cadinho 

de violências e de humilhações diárias, um vetor de desagregação familiar, de 

desconfiança cívica e de alienação individual. E, para muitos detentos 

marginalmente implicados em atividades ilícitas, é uma escola de formação, e até 

mesmo de “profissionalização” na carreira do crime, o que permite comprovar que 

suas supostas funções não cumprem com seus objetivos. 

Por esta crise de legitimidade do Sistema Penal, e diante da 

eficácia instrumental inversa à prometida, faz-se necessário a desconstrução do 

modelo atual e a implementação de um novo modelo de política criminal 

estruturado, sobretudo, como política de transformação social e institucional, para 
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a construção da igualdade, da democracia e de modos de vida comunitária e civis 

mais humanos. Indispensável a reconstrução de vínculos societários de simpatia 

horizontais ou comunitários, que permitem a solução desses conflitos sem a 

necessidade de apelar para o modelo punitivo formalizado abstratamente 

(Zaffaroni). 

Não é racional interpretar as ações humanas a partir da 

dicotomia bem e mal (visão dualista do homem e do mundo) construção ancorada 

numa visão ilusória de mundo puro, ideal e perfeito (Carvalho). É preciso que a 

sociedade descarte esta cisão irreal, percebendo o homem apenas como 

humano, capaz de atos nobres e cruéis, de acordo com as circunstâncias 

psíquicas, emocionais, sociais, políticas, econômicas, além de inúmeros outros 

fatores que podem influenciar no comportamento de cada um. 

O cárcere reflete as características negativas próprias da 

sociedade livre. Por isso, antes de falar de educação e de reinserção é necessário 

fazer um exame do paradigma de Sociedade que se tem e que se pensa reinserir 

o preso. A reintegração social (do condenado) implica, portanto, antes da 

transformação do seu mundo de isolamento, a transformação da Sociedade e do 

Estado que necessitam reassumir sua parcela de responsabilidade diante dos 

problemas e conflitos vividos pela população segregada nas prisões.  

O desregramento econômico e social ativa 

condicionamentos psíquicos nos operadores do sistema de justiça criminal, 

determinando suas atuações (seletivas) no processo de criminalização das 

pessoas. Esse processo constitui reflexo da sociedade de consumo que se 

instala. O irreconhecimento do outro em todas as relações, de um modo geral, 

permite o “bloqueio” de um exercício cotidiano que envolva questões éticas como, 

tolerância, solidariedade e, sobretudo, respeito (Bauman). O desviante é tratado 

nos dias de hoje como um não cidadão. É aquele sobre o qual recaem a falhas e 

fracassos de toda uma estrutura social, identificando-se o auto-retrato da 

criminalidade (outsiders), facilmente identificada e politicamente manipulada por 

meio do cárcere. 
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O problema é que o desviante, socialmente produzido e 

etiquetado, não está fora do mundo que os poderes constituídos geraram e 

conhecem sob o nome de “sociedade”. E é esse mundo, habitado por seres 

humanos, que é capaz de transformá-los em cidadãos, portadores e praticantes 

de direitos. 

Das hipóteses levantadas no início da pesquisa, 

confirmaram-se todas, ressaltando-se as seguintes observações: 

1º Problema Formulado: A operacionalização da pena 

privativa de liberdade exerce alguma função capaz de realizar efetivamente seus 

objetivos declarados? 

Como resposta prévia ao presente problema foi apresentada 

a seguinte hipótese: No que se refere à prevenção geral, é impossível verificar-se 

empiricamente o impacto intimidatório da pena in abstrato; quanto à prevenção 

especial, além da ressocialização não ser possível por meio do cárcere, 

evidenciam-se resultados contrários aqueles declaradamente propostos. 

Sustentado no presente estudo, é possível acrescentar que 

o discurso executivo penal de fins ressocializadores é socialmente falso, porque 

se desvirtua como planificação (deve ser) de um “ser que ainda não é” para 

converter-se em um “ser que nunca será”, ou seja, que engana, ilude ou alucina. 

Assim, inquestionável a consideração de que o discurso ideológico do tratamento 

ressocializador e sua consequente legitimidade tornaram-se irrealizáveis. 

E o entrave está na própria prisão e não na forma, modelo, 

espécie ou espaço em que a pena privativa de liberdade é cumprida. O modelo 

executivo de pena sueco, por exemplo, do qual os países da América Latina se 

distanciam alguns anos-luz em termos de sofisticação, apresenta taxas de 

reincidência com respeito a seus egressos de 70%, ou seja, semelhantes aos 

índices brasileiros. 

Para os criminólogos de todo o mundo, que encaram a 

Suécia como um laboratório de reforma e reforma experimental do sistema 

presidiário, o fracasso das tentativas de ressocialização, naquele país, tem 
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minado seu desempenho em exercer pressões no sentido de obter uma 

legislação criminal de caráter mais reabilitador em seus próprios países 

(Thompson). 

2º Problema Formulado: O ambiente carcerário permite 

desenvolver algum trabalho reabilitador com o recluso? 

Como resposta ao segundo problema, registrou-se que a 

possibilidade de transformar um “delinqüente”, pessoa de conduta anti-social 

violenta em um indivíduo socializável, mediante uma pena carcerária, parece não 

existir. 

Uma das principais características da prisão é a 

deteriorização que o recluso sofre como pessoa, quando passa a ser considerado 

(e considerar-se) membro de uma sociedade intramuros. O efeito da prisão 

submerge a pessoa numa “cultura da cadeia”, muito distinta da vida que tem uma 

pessoa livre. O preso é ferido na sua auto-estima de todas as formas imagináveis. 

A perda da privacidade, de seu próprio espaço e a submissão a revistas 

degradantes são peculiares à vida na prisão. O direito à intimidade, 

absolutamente, não existe no cárcere. Isso decorre, também, das condições 

deficientes de quase todas as prisões: insalubridade, deteriorização das 

instalações, superlotação, alimentação paupérrima, falta de higiene e assistência 

sanitária, grave carência de pessoal e ausência flagrante de projetos de educação 

e programas de trabalho, reduzindo a missão de “reinserção” a um mero slogan, 

dentre outras situações tratadas hoje em sede de normalidade. 

Além disso, o impacto deletério do encarceramento não se 

exerce somente sobre os presos, mas também, e de forma mais insidiosa e mais 

injusta, sobre suas famílias. Deteriorização da situação financeira, 

desmantelamento das relações de amizade e de vizinhança, bloqueio dos laços 

afetivos, problemas de escolaridade entre os filhos e perturbações psicológicas 

graves ligadas ao sentimento de exclusão social (Wacqüant). Estas variáveis 

dificultam ainda mais a reabilitação declaradamente pretendida.  
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Isso acaba por gerar uma patologia cuja principal 

peculiaridade é a regressão (Zaffaroni), pois o preso é levado a condições de vida 

que nada têm a ver com as de um adulto livre. O instituto da pena não pode 

realizar, dessa forma, sua finalidade como instituto de educação. A dupla 

finalidade punir e educar é discurso largamente difundido na atualidade, mas sem 

qualquer racionalidade lógica e operativa. 

3º Problema Formulado: É possível reservar-se à prisão a 

solução para os fracassos e falhas de toda uma estrutura social que culmina por 

desembocar nas práticas desviantes? 

A hipótese anotada para esta indagação foi de que pouco se 

pode esperar da prisão quanto aos objetivos de prevenção especial positiva. 

Igualmente, é ingênua a ideia de que a prisão é a única forma de fazer frente aos 

riscos da violência e da criminalidade.  Reintegração do sentenciado na 

sociedade significa, antes de tudo, corrigir os determinantes de exclusão social 

desses setores, para conduzi-los a uma vida pós-penitenciária que não signifique 

o regresso ao crime, ou à marginalização secundária e, a partir daí, uma vez 

mais, volta à prisão. 

Esta hipótese explicita o fundamento do tema que se 

desenvolveu nesta pesquisa. A prisão não pode mais ser vista como um simples 

escudo contra a delinqüência, mas sim, como uma faca de dois gumes: um 

organismo de coerção, e ao mesmo tempo um vetor de marginalização 

(Wacqüant). 

O sistema de justiça penal tem sua lógica operacional 

invertida a partir do instante em que não cumpre as promessas (pois, como 

verificado em linhas anteriores, sua estrutura e modo de funcionamento são 

inadequados para desenvolver as funções declaradas pela ideologia da defesa 

social e utilitárias da pena), mas cumpre, de forma exemplar, o disciplinamento 

das subjetividades, uma vez que o indivíduo, ao ingressar na prisão, torna-se 

mais vulnerável aos efeitos da estigmatização, contribuindo assim, à fabricação 

de novos sujeitos mais flexíveis e menos à massa não criminalizada. 
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É por isso que uma política de reintegração social dos 

autores de delitos tem por objetivo imediato não apenas a garantia de uma prisão 

“melhor”, mas também e, sobretudo, o desenvolvimento da consciência de que se 

deve reduzir o cárcere. Uma política criminal coerente e racional deve reconhecer 

que os atos desviantes são produto, não da vontade individual, autônoma e 

singular, mas de uma pluralidade de causas que se interpenetram de acordo com 

lógicas variadas e que, por isso, requerem soluções criativas e cuidadosamente 

coordenadas. Estas soluções precisam levar em conta a baixíssima eficiência do 

aparelho penitenciário e ir além da alternativa apontada pelo velho binômio 

prevenção/repressão. 

A construção teórico-ideológica de que a inflação carcerária 

se traduz por uma redução automática da criminalidade, em razão de seu efeito 

de neutralização do condenado, não tem a mínima sustentação no plano prático. 

No transitar da pesquisa, foi possível verificar que a prisão devolve à sociedade 

indivíduos ainda mais propensos a práticas criminosas. Isso, em razão do corte 

sócio-biográfico que a reclusão opera e da absoluta carência dos programas de 

reabilitação e de reinserção social do condenado para antes e depois do 

confinamento. 

Prisão gera mais prisão. Encerra-se a pesquisa com a 

convicção de que a verdadeira alternativa para fugir dessa assertiva é a 

construção de um verdadeiro Estado Democrático e Social de Direito digno desse 

nome. Necessário realizar uma política social de base, investindo na 

administração da criminalidade por meio de um ataque direto às suas causas, 

garantindo os direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, tais como 

educação, saúde, alimentação e trabalho, a fim de combater-se à violência na sua 

causa primária.374 Somente dessa forma a prisão irá recuar e os direitos sociais, 

avançar. Para isso, contudo, devem restar, assim, definidas as funções de cada 

homem dentro e fora da prisão, quando então ficará claro que não se pode 

resolver a questão da criminalidade aprisionando pessoas. 
                                            
374 Inversamente, portanto, ao que preleciona o discurso responsável pela implementação das políticas de 
segurança pública baseadas no eficientismo penal, conhecidas como “tolerância zero” ou “teoria das janelas 
quebradas”, que nada mais são do que políticas que proporcionam uma maior “penalização da miséria”, 
conforme registra Loïc Wacquant. 
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