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RESUMO 
 

 
 

O sistema prisional possui funcionalidade articulado com os elementos que estruturam 

a sociedade de classe, materializados nos conflitos existentes na relação capital e 

trabalho.  As mudanças no âmbito do capital repercutem no crescimento da população 

encarcerada, que no Brasil alcança grandiosas proporções, ao corresponder a terceira 

maior população prisional do mundo. Esta monografia teve por objetivo analisar as 

relações sociais no capitalismo e sua interface com o encarceramento em massa da 

população negra no Brasil, assim como: discutir como são produzidas e reproduzidas 

as desigualdades sociais no capitalismo brasileiro; analisar as determinações históri-

cas como políticas sociais do encarceramento da população negra no Brasil; conhecer 

o processo de estruturação do sistema prisional brasileiro e traçar o perfil socioeco-

nômico da população negra encarcerada no Brasil.  Ao término da pesquisa foi possí-

vel apreender que as condições históricas e materiais da população negra cooperam 

do racismo como instrumento de manutenção dos espaços a serem ocupados por ela 

na transição da sociedade de castas para a sociedade de classe. A julgar pelo em-

branquecimento em curso no país a negação dos direitos e garantias mínimas de so-

brevivência fazem da população negra e pobre verdadeiros alvos das políticas crimi-

nais. Se anteriormente o negro podia ser aprisionado meramente em razão da sua cor 

de pele, atualmente dada inadmissibilidade dessa prática, a guerra às drogas dissi-

mula o encarceramento em massa dessa população. Além da raça, há direta relação 

com o grau de escolaridade, o lugar ocupado na hierarquia social e faixa etária. En-

tendemos que esta monografia tem relevância sobretudo em tempos sombrios onde 

ratifica a criminalização da população negra e pobre brasileira, em face  da atual po-

lítica de Estado que autoriza o genocídio da população dita “perigosa” para sociedade, 

demonstrando a necessidade de fortalecimento dos instrumentos de resistência, dos 

quais a pesquisa se constitui como um destes, ao possibilitar a visibilidade e a reflexão 

do assunto em voga. 

 

Palavras-chave: Capitalismo, Sistema Prisional; Racismo.  

 

 



ABSTRACT 

The prison system has functionality articulated with the elements that structure a class 

society, materialized in the conflicts existing in the capital and labor relationship. As 

changes in the scope of capital impact the growth of the incarcerated population, which 

in Brazil reaches grandiose proportions, corresponding to the third largest prison pop-

ulation in the world. This monograph aimed to analyze how social relations in capital-

ism and its interface with the mass incarceration of the black population in Brazil, as: 

discuss how they are produced and reproduced as social inequalities in Brazilian cap-

italism; analyze as determinants-historical countries as social policies of incarceration 

of the black population in Brazil; to know the process of structuring the Brazilian prison 

system and to trace the socioeconomic profile of the incarcerated black population in 

Brazil. At the end of the research, it was possible to apprehend that historical and 

material conditions of the black population cooperate against racism as an instrument 

of maintenance of spaces to be occupied by it in the transition from caste society to a 

class society. Judging by the ongoing whitening in the country with denial of rights and 

minimal guarantees of consumption affects the black population and the poor truth 

targets of criminal policies. If previously, or black, could be approved by the mind be-

cause of its skin color, currently given the inadmissibility of this principle, the drug war 

conceals or mass imprisones this population. In addition to race, there is a direct rela-

tionship with educational level, place occupied in high society and age group. We un-

derstand that this monograph has relevance above all in dark times where it ratifies 

the criminalization of the black and poor Brazilian population, in light of the current 

state policy that authorizes or genocide the population-so-called “dangerous” to soci-

ety, demonstrating a need for strengthening of the instruments of resistance, of which 

the research proves to be one of these, by allowing the visibility and the reflection of 

the subject in yoga. 

 

Keywords: Capitalism; Prison system; Racism. 
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1. INTRODUÇÃO 

O impulso da pesquisa surgiu perante a conciliação das graduações Direito e 

Serviço Social, onde foi possível observar o controle social do direito punitivo expresso 

pelo sistema prisional, no qual se contrapõe com a prática profissional dos assistentes 

sociais, tendo em vista que a direção política estratégica da profissão tem  

em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético 
central – a liberdade concebida historicamente, como possibili-
dade de escolher entre alternativas concretas; daí um compro-
misso com a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos 
indivíduos sociais. Consequentemente, o projeto profissional 
vincula-se a um projeto societário que propõe a construção de 
uma nova ordem social, sem dominação e/ou exploração de 
classe, etnia e gênero. (NETTO, 1999, p. 104 e 105). 

Refletindo sobre os conteúdos ministrados e as experiências de estágio em 

ambas as graduações surgiram algumas inquietações, tais como: Existe alguma rela-

ção entre o modo de produção capitalista e o racismo no Brasil? Como a escravidão 

contribuiu para o olhar da questão racial? Qual a funcionalidade do sistema prisional 

na sociabilidade burguesa? Por que a maior parte da população encarcerada é negra 

e quais são seus indicadores socioeconômicos?  

A partir dessas inquietações resolvemos elaborar este trabalho de conclusão 

de Curso com o objeto de estudo o Sistema Prisional, tendo em vista as questões 

racial e social, mediante a um levantamento histórico das políticas de criminalização 

dessa população, reproduzidas pela sociedade capitalista até os dias atuais e análise 

dos dados disponíveis, sobretudo do perfil dos detentos, pelo Departamento Peniten-

ciário Brasileiro, em 2016 e 2017.  

O Direito Penal em nossa sociedade concebe a maior expressão do sistema 

punitivo, elencando e tipificando os comportamentos compatíveis com a sanção car-

cerária. Historicamente o sistema prisional opera com o cunho de repressão das ca-

madas sociais, a fim de possibilitar na obtenção do controle da sociedade. Com o 

discurso de ordem social, o Estado atua com legitimidade para suprimir a criminali-

dade independente da repressão empregada.  

O sistema carcerário brasileiro, ratifica as desigualdades raciais existentes den-

tro do país, repercutindo no âmbito político, histórico e social. O encarceramento em 
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massa para a resolubilidade dos conflitos conserva o racismo oriundo desde do re-

gime escravocrata na nação brasileira. À proporção que sucede maiores instabilida-

des na esfera econômica, o controle repressivo é acirrado, conquanto, apesar da ele-

vação da taxa de pessoas que cumprem o regime de privação da liberdade (ocasio-

nando superlotação dos presídios), a criminalidade que deveria reduzir, é ampliada.  

A decadência do sistema prisional é vista pela sociedade, como resultante da 

ineficácia das penas, como modo de superação a essa crise há o clamor por sanções 

maiores, como prisão perpétua ou pena de morte, como se por esses meios tornasse 

factível o aniquilamento da criminalidade.  

O Serviço Social dentro da conjuntura apontada é confrontado pelos valores 

que fundamentam a profissão, a pensar em uma intervenção que não compactue com 

a reprodução do sistema penitenciário, ainda que o mesmo não defronta de forma 

direta no próprio sistema, como também indiretamente por posturas policialescas, do-

tadas de juízos de valor, não condizentes com o projeto ético político profissional.  

Isto posto, o objetivo geral deste estudo foi analisar criticamente as relações 

sociais no capitalismo e sua interface com o encarceramento da população negra, 

assim como: discutir como são produzidas e reproduzidas as desigualdades sociais 

no capitalismo brasileiro; analisar as determinações históricas como políticas sociais 

do encarceramento da população negra no Brasil; conhecer o processo de estrutura-

ção do sistema prisional brasileiro e traçar o perfil socioeconômico da população negra 

encarcerada no Brasil.  

A metodologia utilizada neste estudo remete a revisão bibliográfica no que 

tange o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, a historicidade da socialização do 

negro no país, as políticas criminais de encarceramento em massa desses, e a análise 

documental dos dados do Departamento Penitenciário Nacional.   

Para melhor exposição do conteúdo dividiremos a presente monografia em três 

capítulos, a saber: 

 No capítulo I, denominado “A carne mais barata do mercado é a carne ne-

gra.”, busca analisar a relação do modo de produção capitalista com a constituição 

do racismo no Brasil.  
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O segundo capítulo que tem por título “A prisão se tornou um buraco no 

qual são depositados os detritos do capitalismo contemporâneo”, trata da gê-

nese do sistema prisional, suas reformas e desenvolvimento como forma de cumpri-

mento de pena principal defronte a sua funcionalidade para a instauração do controle 

das classes sociais, e especificamente da população negra.  

O último capítulo denominado: “Me ver pobre, preso e morto já é cultural.”, 

que em face da apresentação dos dados do Departamento Penitenciário Brasileiro, 

realiza uma análise crítica do encarceramento em massa da população negra de-

monstrando o seu perfil socioeconômico.  

Entendemos que esta monografia tem relevância sobretudo em tempos som-

brios onde ratifica a criminalização da população negra e pobre brasileira, em face  da 

atual política de Estado que autoriza o genocídio da população dita “perigosa” para 

sociedade, demonstrando a necessidade de fortalecimento dos instrumentos de resis-

tência, dos quais a pesquisa se constitui como um destes, ao possibilitar a visibilidade 

e a reflexão do assunto em voga. 

 À vista disso, considerando que o Serviço Social tem como matéria de inter-

venção as expressões da questão social, este estudo busca destacar algumas das 

expressões da questão social, como pobreza, racismo e violência, assimilando-as 

como elementos que estruturam a sociedade capitalista, tornando-se assim, um es-

tudo significativo para o Serviço Social.  

Em suma, espera-se que essa pesquisa fomente o debate racial para além de 

um mero recorte, haja vista que a população negra corresponde a composição majo-

ritária da classe trabalhadora, bem como seu fragmento mais pauperizado.  Além 

disso, que através dela novas abordagens possam ser apresentadas, estimulando a 

desnaturalização do encarceramento dos negros e o enfrentamento do racismo na 

sociedade brasileira.  
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Capítulo 1- “A CARNE MAIS BARATA DO MERCADO É A CARNE NEGRA” 

Neste capítulo iremos refletir sobre a articulação do capitalismo com o racismo 

no Brasil, possibilitando dessa forma, mensurar o aproveitamento econômico da força 

de trabalho negra para a constituição da economia brasileira com o regime escravo-

crata e na sua marginalização no pós-abolicionismo. 

1.1- As interfaces do modo de produção capitalista e o racismo no Brasil 

O modo de produção capitalista concernente à produção e reprodução das re-

lações sociais constitui-se a partir da mercadoria. Através dela mensuramos a socia-

bilidade capitalista em seu amontoado de riquezas. A mercadoria como a objetivação 

de valores, tem como intento o atendimento das necessidades humanas, independen-

temente de suas naturezas materiais ou espirituais, manifestando deste modo, uma 

dupla determinação, a que reverbera na substância do valor de uso, ou na grandeza 

do valor de troca (MARX, 2013).  

O valor de uso pressupõe a utilidade de uma mercadoria, mediante o valor que 

a mesma detém para as pessoas que a efetivam no seu uso ou consumo, contudo, 

um objeto com a determinação de uso só pode ser figurado enquanto mercadoria, 

quando se acha apto para servir de suporte material das relações de troca. Para ilus-

trar tomemos como exemplo uma mesa, como produto útil dispõe valor de uso, entre-

tanto, sendo a mesa produzida meramente para a funcionalidade pessoal do marce-

neiro, ela não pode ser qualificada enquanto mercadoria, pois precisa ser habilitada 

para reprodução social (NETTO; BRAZ, 2006). 

A fim de inserir os produtos nas relações de câmbio, é fundamental que haja 

uma proporcionalidade entre eles, por conseguinte, o valor de troca revela-se como 

uma equação, que permite que produtos de diferentes utilidades sejam igualados. 

Destarte, consideremos que 01 mesa é igual à quantidade de 10 kg de tecido. A equa-

ção mencionada salienta uma grandeza, na qual, 01 mesa expressa seu valor de troca 

em 10 kg de tecido. Esse segundo irá figurar como veículo material para determinar o 

valor da mesa. Logo, compreende-se que a mesa detém diversos valores de troca, 

manifestada por mercadorias opostas a si (MARX, 2013).  

Ademais, na medida em que a mercadoria é composta de uma dupla determi-

nação, revela ser fruto de trabalho, que semelhantemente dispõe de duplo caráter: 
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trabalho concreto e trabalho abstrato. O trabalho concreto objetiva a criação de valor 

de uso da mercadoria. Aprofundando o exemplo mencionado anteriormente, a mesa 

reporta o trabalho útil do marceneiro, enquanto o tecido do tecelão, tendo em consi-

deração das mercadorias serem resultado do trabalho específico de ambas as ocupa-

ções, seu valor associa-se com as características qualitativas imputadas ao objeto 

com o trabalho concreto.  

Em contraponto, o trabalho abstrato exprime as características quantitativas do 

valor da mercadoria, ou seja, seu valor de troca. Esse caráter é desvelado no mo-

mento que:  

Prescindindo do valor de uso dos corpos das mercadorias, resta nelas 
uma única propriedade: a de serem produtos do trabalho. Mas mesmo 
o produto do trabalho já se transformou em nossas mãos. Se abstraí-
mos seu valor de uso, abstraímos também os componentes e formas 
corpóreas que fazem dele um valor de uso. O produto não é mais uma 
mesa, uma casa, um fio ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas 
qualidades sensíveis foram apagadas. E também já não é mais o pro-
duto do carpinteiro, do pedreiro, do fiandeiro ou de qualquer outro tra-
balho produtivo determinado. Com o caráter útil dos produtos do tra-
balho desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados e, 
portanto, também as diferentes formas concretas desses trabalhos, 
que não mais se distinguem uns dos outros, sendo todos reduzidos a 
trabalho humano igual, a trabalho humano abstrato (MARX, 2013, 
p.160 e 161). 

Quando despimos a mercadoria de suas qualidades materiais (trabalho con-

creto) resta apenas o fato dela ser dispêndio de força humana, trabalho abstrato. Em 

razão da peculiaridade da atividade desempenhada pelo trabalho útil, ele não pode 

ser equiparado. Sendo assim, é através do trabalho humano como dispêndio que há 

a viabilidade de uniformizar tanto o trabalho do marceneiro como do tecelão, mediante 

o tempo de trabalho socialmente necessário, o qual representa a quantidade de tempo 

de trabalho necessária para a produção das mercadorias, estipulado em harmonia 

com as condições sociais para produção.  

Posto isto, “o modo de produção capitalista, universaliza as relações mercantis” 

(NETTO; BRAZ, 2006, p.85), ampliando a concepção de mercadoria que perpassa 

bens e objetos, sobretudo, o trabalho em um viés cada vez mais abstrato, de forma 

que:  

O capitalista compra a força de trabalho pelo seu valor de troca 
e adquire o direito de utilizar-se por um certo tempo (uma jornada 
de trabalho) do seu valor de uso (que é o trabalho criador de 
valor). Como dispõe do direito de utilizá-la, posto que a comprou, 
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o capitalista emprega a força de trabalho para que deste em-
prego resulte um produto superior ao valor do trabalho para que 
deste emprego resulte um produto superior ao valor do que de-
sembolsou para comprá-la; se não pudesse fazê-lo, é óbvio que 
ele não a compraria. Por exemplo: contratado o trabalhador por 
um salário diário de, digamos, R$ 30,00 (expressão de valor real 
da mercadoria força de trabalho nas circunstâncias determina-
das do contrato), a jornada estipulada pelo capitalista só terá 
sentido para ele se, ao cabo dessa jornada, o trabalhador produ-
zir um valor superior (excedente) ao equivalente àqueles 
R$30,00; com efeito, o capitalista jamais contrataria um proletá-
rio para lhe restituir somente o valor expresso no salário: seria o 
mesmo que trocar seis por meia dúzia; assim, na jornada, con-
tém-se um tempo suplementar de trabalho, no qual o proletário 
produz um valor excede o equivalente àqueles R$30,00 (NETTO 
; BRAZ, 2006, p.100 e 101). 

O trabalho enquanto mercadoria na sociabilidade capitalista ingressa em um 

procedimento que determina seu valor de uso como dispositivo de produzir coisa útil, 

transformar a natureza ou de prestar serviços. Em contrapartida, seu valor de troca 

divergente de outras mercadorias não será o seu tempo de produção socialmente ne-

cessário, todavia, para o capitalista, ele será estipulado pela capacidade de produção 

de um sobre valor, que é engrandecido consequentemente a parte do trabalho que 

não é pago ao proletário, denominada mais-valia.   

O processo de extração da mais valia caracteriza-se como a valorização do 

capital inicialmente investido, mediante a jornada de trabalho, correspondente ao tra-

balho necessário e o trabalho excedente. No trabalho necessário contemplamos o 

tempo de trabalho fundamental para a subsistência do proletariado, no qual ele irá 

elaborar o produto (pertencente ao capitalista), e o próprio salário. Apesar disso, essa 

categoria mostra-se incapaz de prover satisfação aos ganhos do capitalista, pois o 

que ele persegue é a aquisição da mais-valia (MARX, 2013). 

Em conformidade com o intento do capitalista, a fonte geradora do sobre valor 

é sucedida pelo trabalho excedente, desta forma, assim como o produto elaborado, o 

fruto do trabalho excedente não pertencerá à força de trabalho, haja vista que ele é 

usurpado pelo capitalista. A mais-valia elucida o trabalho humano excedente não 

pago. À vista disso, a mercadoria trabalho se apresenta com especificidade, pois é a 

única mercadoria que gera um valor maior do que o empregado na sua produção, e 

ainda maior do que é pago para produzir.  
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Concomitante a observância que quanto maior é o tempo de trabalho exce-

dente, maior será a valorização, o detentor dos meios de produção acresce o expedi-

ente da classe trabalhadora, sem compensar no salário, suscitando à mais-valia ab-

soluta. A elaboração desse excedente, conquanto encontra-se condicionado a entra-

ves, ora pela degradação física da força de trabalho, ora pela unidade proletária que 

promove insubordinação política ao vínculo exploratório, atemorizando o ganho do 

capitalista, que sana a obstrução com o emprego de incremento tecnológico, concei-

tuada de mais-valia relativa (NETTO; BRAZ, 2006).  

O desenvolvimento do modo de produção capitalista embasa-se na reprodução 

das relações sociais perante o domínio do capital, contudo, inicialmente faz-se neces-

sário transformar as condições objetivas e subjetivas em capital, logo:  

O processo que cria a relação capitalista não pode ser senão o pro-
cesso de separação entre o trabalhador e a propriedade das condi-
ções de realização de seu trabalho, processo que, por um lado, trans-
forma em capital os meios sociais de subsistência e de produção e, 
por outro, converte os produtores diretos em trabalhadores assalaria-
dos. A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, 
mais do que o processo histórico de separação entre produtor e meio 
de produção. Ela aparece como “primitiva” porque constitui a pré-his-
tória do capital e do modo de produção que lhe corresponde (MARX, 
2013, p.961). 

A expansão do capitalismo requer a dissociação do trabalhador com os instru-

mentos capazes de garantir sua subsistência. Logo, a acumulação primitiva corres-

ponde a premissa estruturante desse processo. No contexto europeu ela alude os sé-

culos XV e XVI com a implementação da legislação expropriadora das terras campo-

nesas, medida que gerou a transformação dos camponeses independentes em prole-

tariados despossuídos de recursos, restando-lhes como único meio viável para sobre-

vivência a sua força de trabalho, colocam a venda, frente a classe dos detentores das 

condições de realização do trabalho, isto é, a classe capitalista. 

A acumulação primitiva na Europa, interfere a formação da sociedade brasi-

leira, tendo em consideração que ao criar o trabalho livre na realidade europeia, fo-

menta a escravidão nos países do Novo Mundo, entre eles, o Brasil (IANNI,1978). O 

regime escravocrata mostra-se como uma forma de superar os entraves postos resul-

tantes da carência de força de trabalho  na colonização das terras brasileiras pela 

metrópole Portugal, haja vista, o cenário europeu de alta taxa de mortalidade geradas 

pelas epidemias, guerras, escassez de recursos, acarretando no preenchimento da 
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migração dos portugueses, incialmente, meramente às funções de regência e a em-

presária, cargos que de forma isolada,  não asseveram o desenvolvimento da colônia 

(SANTOS, 2012). 

Subsequentemente da constituição dos segmentos capitalista e proletari-

ado/escravo, a fim de materializar a mais-valia, o capitalista precisa converter os con-

dicionantes materiais e subjetivos em capital, cuja sua composição orgânica é anali-

sada sob os prismas: capital constante e capital variável. 

A parte do capital que se converte em meios de produção, isto é, em 
matérias-primas, matérias auxiliares e meios de trabalho, não altera 
sua grandeza de valor no processo de produção. Por essa razão, de-
nomino a parte constante do capital, ou, mais sucintamente: capital 
constante. Por outro lado, a parte do capital constituída de força de 
trabalho modifica seu valor no processo de produção. Ela não só re-
produz o equivalente de seu próprio valor, como produz um excedente, 
um mais-valor, que pode variar, sendo maior ou menor de acordo com 
as circunstâncias. Essa parte do capital transforma-se continuamente 
de uma grandeza constante numa grandeza variável. Denomina-o, por 
isso, parte variável do capital. Ou, mais sucintamente: capital variável 
(MARX, 2013, p.364 e 365).  

A transformação do dinheiro em condições produtivas no que tange o capital 

constante expressa o investimento nas condições materiais necessárias para a reali-

zação do trabalho, recursos e instrumentos que consistem nos meios de produção, 

também mensuradas ante as condições objetivas de produção. Em contrapartida, o 

capital variável demonstra a aplicação da força de trabalho, classificada consoante a 

condição subjetiva, considerada volátil em razão da sua manutenção se encontrar su-

bordinada ao grau progressivo que a estrutura econômica se situa.  

Ao findar dessa etapa, as mercadorias geradas são efetivadas no processo de 

circulação com a valorização do capital empregado. A preservação do capitalismo 

presume a reaplicação da grandeza gerada, ampliando a reprodução e acumulação 

do capital (NETTO; BRAZ, 2006). Deste modo, mensuramos que quanto menor o 

tempo do ciclo de produção e reprodução das mercadorias, maiores reaplicações po-

derão ser executadas, aumentando a riqueza social, contudo, concentrada no poderio 

de uma minoria1, o que promove a concorrência entre os capitalistas. Uma das formas 

de solver o conflito manifesta-se pela fusão dos capitais existentes (MARX, 2013). 

 
1 Para a produção mercantil capitalista, há dois requisitos: A divisão social do trabalho e a propriedade 
privada. Para distintas produções de mercadorias, o trabalho precisa ser dividido, entretanto, para atin-
gir esse fim, é impreterível que as condições materiais de produção sejam restritas a uma minoria, a 
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A centralização caracteriza-se pela concentração de capitais já formados, im-

pactando na retirada da autonomia individual, tornando-os parte de um capital centra-

lizado. A centralização não depende do crescimento da riqueza social, contudo, 

quanto maior o acúmulo gerado, maior a tendência à centralização de forma acirrada. 

A vantagem desse processo é mensurada no tocante a ascendência da influência do 

capitalista perante o mercado, a partir do incremento tecnológico, encurta o tempo de 

produção, achando-se mais apto para suprimir sua concorrência, especialmente os 

pequenos capitalistas.  

Por essa perspectiva, observa-se que a exploração do trabalho escravo na for-

mação econômica do Brasil obedece aos movimentos de concentração e centraliza-

ção do capital comercial europeu. O enriquecimento da metrópole possui relação com 

o investimento no tráfico negreiro, racionalizando os gastos com a mão de obra es-

crava. Portugal apropria-se da riqueza produzida, valoriza a mesma no mercado eu-

ropeu com a circulação da mercadoria e reinicia o ciclo, objetivando crescentemente 

o acúmulo dos capitais. Isto posto, o escravismo mostra-se fundamental para a con-

solidação do sistema capitalista (IANNI, 1978).  

Nessa conjuntura verifica-se que a sociabilização do negro no Brasil desde da 

colonização, “está intimamente relacionada à questão da sua inserção no mercado de 

trabalho” (BARRETO JUNIOR, 2014, p.20). A economia brasileira até o século XIX 

centralizava todas as suas atividades financeiras com a exploração da mão de obra 

escrava.   

[...] o negro (quer escravo, quer livre) foi o grande povoador do nosso 
território, empregando o seu trabalho desde as charqueadas do Rio 
Grande do Sul aos ervais do Paraná, engenhos e plantações do Nor-
deste, pecuária na Paraíba, atividades extrativas na Região Amazô-
nica e na mineração de Goiás e Minas Gerais. O negro não apenas 
povoou, mas ocupou os espaços sociais e econômicos que, através 
do seu trabalho, dinamizavam o Brasil. A produção de uma economia 
colonial, e por isto destinada a um mercado externo cada vez maior, 
era fruto desse trabalho negro-escravo (MOURA, 1992, p.12).  

O negro dispõe de uma grande importância na ocupação e desenvolvimento do 

Brasil. Por meio da sua cultura e conhecimento incorporou em sua labuta novas téc-

nicas e formas de produção.  Ora em ofícios domésticos, prestação de serviços, (con-

trariando o imaginário popular) participando efetivamente em atividades com maiores 

 
julgar que quanto mais privados os meios produtivos se apresentarem, melhores serão as condições 
exploratórias do capitalista (NETTO e BRAZ, 2006).  
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qualificações, tal como, a artesã. Posteriormente, também encontramos a presença 

do negro na vida política, todavia restrita a vida militar em diversos conflitos2. Em todas 

as esferas, contempla-se a importância dessa composição, como forma de sustenta-

ção e tutela da economia nacional.  

A datar da metade do século XIX, uma série de modificações políticas e econô-

micas são contempladas no Brasil. Conforme a transferência da Corte portuguesa e 

sua Família Real para o país, com o propósito de escapar da intimidação de Napoleão 

Bonaparte3, a colônia brasileira é consagrada a condição de reino integrado, estabe-

lecendo o Rio de Janeiro como a capital da nação portuguesa. Esse acontecimento 

impulsionou a urbanização, por conseguinte, a economia torna-se mais ampla, abran-

gendo outras atividades comerciais, e até mesmo industriais, nas quais os negros 

participaram majoritariamente até 1850 (THEODORO, 2008).  

À proporção que a estrutura social escravista (anteriormente gerida capital co-

mercial) configura a emergência do capital industrial, contemplamos as ruínas dessa 

organização societária, dado que:  

[...] o monopólio colonial se tornara inconveniente para o desenvolvi-
mento do comércio inglês, agora comandado pela produção industrial. 
O capitalismo inglês exigia a quebra das prerrogativas e exclusivismos 
coloniais dados do mercantilismo. Quando a produção industrial se 
tornou o núcleo do processo de acumulação, a esfera da comerciali-
zação precisou subordinar-se às exigências da produção. Isto é, o co-
mércio de matérias-primas e manufaturados passou a ser comandado 
pelas exigências da reprodução do capital na esfera da produção. Daí 
porque a Inglaterra passou a combater a escravidão em suas próprias 
colônias (IANNI, 1978, p. 22 e 23).  

Identifica-se que o mesmo arranjo que corroborou com a constituição do modo 

de produção capitalista na Europa, em um segundo momento, delimita sua dissemi-

nação.  Enquanto o escravismo contribuía para a consolidação do capitalismo inglês 

ele era apoiado. No momento em que os tratados comerciais entre a colônia e a me-

 
2“Nas lutas pela expulsão dos holandeses, nas lutas pela Independência e a sua consolidação, na 
Revolução Farroupilha, nos movimentos radicais da plebe rebelde, como a Cabanagem, no Pará, no 
movimento Cabano, em Alagoas, na Inconfidência Baiana [..]. Após o fim da escravidão do Império, o 
negro se incorporará aos movimentos da plebe, como Canudos, na comunidade do Beato Lourenço, e, 
mais destacadamente, na revolta de João Cândido” (MOURA, 1992, p.39 e 40) 
3 Portugal possuía uma dependência comercial com a Inglaterra. A França visando obstruir a hegemo-
nia britânica, ameaça invadir as terras portuguesas, caso Portugal não rompesse com o pacto comer-
cial. Não obstante, Portugal desobedeceu às ordens, dada que quebrar o pacto, quebraria a potencia-
lidade econômica portuguesa. A fim de evitar sua invasão, estrategicamente a Corte Portuguesa foge 
para as terras brasileiras, sob a escolta da Inglaterra (THEODORO, 2008). 
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trópole lesava o expansionismo inglês, tornava-se alvo de ataque. Com fulcro na difu-

são do mercado consumidor, Inglaterra aos poucos propaga uma série de medidas 

antiescravistas: proibição do tráfico negreiro (mediante a Lei Eusébio de Queiroz em 

1850) e propagação dos “valores liberais abolicionistas”.  

Conforme findava os potenciais expansivos do regime escravocrata, a ordem 

social sofre modificações, reestruturando a economia em novas bases com o trabalho 

livre de forma gradativa agregando novas exigências. As sanções dos ingleses no que 

tange ao trabalho escravo, visto a dependência da mão de obra negreira nesse perí-

odo, abala a economia brasileira, culminando em mudanças da forma de vislumbrar o 

negro:  

O escravo já não era mais aquela mercadoria barata e facilmente 
substituível, mas pelo contrário, devia ser protegida, pois sua inutiliza-
ção iria onerar o custo da produção. O imigrante, cuja presença se fará 
sentir, não tinha aptidão para o tipo de trabalho como ele era praticado 
nas fazendas cafeeiras. Ademais, era muito mais caro que o escravo, 
mesmo este tendo sido revalorizado como mercadoria, após a aboli-
ção do tráfico. Desse conjunto de circunstância surge uma realidade 
nova: de um lado aumenta a demanda internacional pelo café e, de 
outro, aumenta o preço do escravo internamente. Isto levará a que 
alguns segmentos, mercantis ou com capitais paralisados com a ex-
tinção do tráfico, se organizarem no sentido de suprir a procura de 
braços. Mas, como esses segmentos visavam a uma taxa de lucro ele-
vada e altamente compensadora, não iria recrutar o trabalhador naci-
onal não-branco e em particular o trabalhador negro. Essa mão-de-
obra é descartada já antes da Abolição, e se cria o mito da superiori-
dade do trabalhador branco importado que traria, consigo, os elemen-
tos culturais capazes de civilizar o Brasil. Mas, enquanto essa campa-
nha imigrantista não conseguia estruturar-se definitivamente, o preço 
do negro escravo aumentava no mercado (MOURA, 1992, p.56).  

A julgar pela desumanização do negro, ela suscitava na degradação das suas 

condições para realização de trabalho, fomentando constantemente na emergência 

de sua renovação. Vedado o contrabando negreiro (pelo menos na legislação), diante 

do embargo de prover sua manutenção, o negro torna-se alvo de tutela. Todavia, de 

forma indireta, haja vista que o alvo central não era o escravo, contudo a proteção do 

capital empregado pelos fazendeiros para a produção. O êxito da economia exporta-

dora de café, ocasiona em maiores requisições de exportação, o que só poderia ser 

viabilizado também com a ampliação da força de trabalho.  

Embora a mão de obra do escravo fosse mais apta e viável sob o ponto de vista 

econômico, o preterimento da força de trabalho é mensurado anterior a abolição, as-

sim como suas expressões culturais, vislumbradas como vulgares e antiquadas. Tais 
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elementos respaldaram o incentivo a empregabilidade do imigrante, de forma a acres-

cer o prestígio do país perante os demais e promover uma série de deliberações que 

visavam a “proteção do negro”, por meio de um arsenal de leis, entre elas:  Lei de 

Terras(1850), Lei dos Ventres Livres (1871) e a Lei dos Sexagenários (1885) (BAR-

RETO JUNIOR, 2014).    

Com a Lei de Terras, uma vez que ainda não havia um regulamento que siste-

matizasse a propriedade privada, criou-se uma sucessão de requisitos, visando afas-

tar qualquer possibilidade das posses das terras para o escravo liberto. 

 A Lei dos Ventres Livres (1871) concebe a liberação de todos os filhos de es-

cravos nascidos a partir da promulgação da lei, contudo, nos primeiros vinte anos eles 

estavam condicionados ao senhor e logo após esse período eram libertados. De forma 

conexa a essa legislação, entra em vigor a Lei dos Sexagenários, influindo na libera-

ção dos escravos maiores de 60 anos, acerca desses: 

Depois de sete anos de trabalho, o velho, o doente, o aleijado e o mu-
tilado- aqueles que sobreviveram aos horrores da escravidão e não 
podiam continuar mantendo satisfatória capacidade produtiva- eram 
atirados à rua, a própria sorte, qual lixo humano indesejável; estes 
eram chamados de “africanos livres”. Não passava, a liberdade sob 
tais condições, de pura e simples forma de legalizado assassínio co-
letivo. As classes dirigentes e autoridades públicas praticavam a liber-
tação dos escravos idosos, dos inválidos, dos enfermos incuráveis, 
sem lhes conceder qualquer recurso, apoio ou meio de subsistência. 
Em 1988 se repetiria o mesmo ato “liberador” que a História do Brasil 
registra com o nome de Abolição ou Lei Áurea, aquilo que não passou 
de um assassinato em massa, ou seja, a multiplicação do crime, em 
menor escala, dos “africanos livres” (NASCIMENTO, 1978, p.65).  

A tutela jurisdicional seja dos escravos sexagenários ou dos demais, verdadei-

ramente não passava de uma medida que objetivava na exoneração do trabalhador 

compulsório. Diante da escassez de recursos e nenhuma política de inserção social, 

as massas liberadas por essas regulamentações são conduzidas a miserabilidade.  

Ao passo que essa população é substituída de forma tendenciosa pelo trabalho do 

imigrante, configura em uma mão de obra sobrante caracterizada por Marx (2013), 

como uma base garantidora da acumulação capitalista, denominada de exército in-

dustrial de reserva, classificada em: categoria flutuante, latente, estagnada e lumpem-

proletariado. 
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A esfera flutuante remete aos trabalhadores que ora encontram-se ativos, ora 

inativos no mercado de trabalho. A ramificação latente, exemplifica a população sub-

jugada à via de pauperização, dada a impossibilidade de empregabilidade a todos. O 

segmento estagnado representado pelas condições de subemprego. E por último, os 

lumpemproletariados, como setor mais pauperizado da superpopulação, ou seja, o 

escravo livre, mediante a carência de oportunidades, é impelido nas mazelas da soci-

edade, tais como: desempregados, criminosos, indigentes, incapacitados para o tra-

balho e afins. (MARX, 2013) 

Nessas circunstâncias, a transformação do escravo em proletário, modifica a 

estrutura da composição orgânica do capital. Ao autorizar ao detentor dos meios de 

produção a compra não mais do trabalhador, todavia, meramente da força de trabalho 

necessária, flexibiliza o investimento em capital variável (força de trabalho) em prol 

dos investimentos do capital constante, promovendo um acúmulo de riquezas. Por-

tanto: 

O crescimento absoluto do capital está vinculado ao decréscimo ab-
soluto de seu componente variável ou da força de trabalho por ele ab-
sorvida; em outras, ora o capital continua a crescer sobre sua base 
técnica dada e atrai força de trabalho suplementar em proporção ao 
seu próprio crescimento, ora ocorre uma mudança orgânica e seu 
componente variável se contrai; em todas as esferas, o crescimento 
da parte variável do capital e, portanto, do número de trabalhadores 
ocupados, vincula-se sempre a violentas flutuações e à produção tran-
sitória de uma superpopulação, quer esta adote agora a forma mais 
notória da repulsão de trabalhadores já ocupados anteriormente, quer 
a forma menos evidente, mas não menos eficaz, de uma absorção 
mais dificultosa da população trabalhadora suplementar mediante os 
canais habituais (MARX, 2013, p.857).  

A fim de usufruir de uma intensificação produtiva, o capitalista investe de ma-

neira mais significativa no capital constante, por conseguinte, embora acrescente a 

proporção dos trabalhadores, essa decorrerá em uma parcela continuamente inferior, 

haja vista que o investimento em capital constante simplifica o trabalho do operário, 

reduzindo a quantidade de trabalhadores necessários4. Verifica-se dessa forma, uma 

economia na força de trabalho, dado que na medida do fortalecimento do capital, há 

 
4 A simplificação no trabalho não decresce o volume do trabalho, contudo retira cada vez mais a auto-
nomia do proletariado, reduzindo os mesmos ao trabalho abstrato.   
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uma riqueza sobrante, logo, para expandir os ramos sem interrupções na esfera pro-

dutiva, concebe-se uma superpopulação relativa, com disposição de fornecer o acú-

mulo de riquezas do capitalista, mediante ao controle das despesas salariais.  

Outrossim, a proletarização dos negros desvela um processo partícipe do es-

tabelecimento da sociedade Moderna. As ruínas dos arranjos escravocratas provoca-

das pela Lei Áurea (1988) suprimem a monarquia, com o antagonismo moral, jurídico 

e político entre a aristocracia agrária e burguesia cafeeira do oeste paulista. O sucesso 

dos burgueses culmina na gênese da República em 1889. Por conseguinte, instaura-

se no Brasil um intenso e acelerado processo de urbanização, transferindo a estrutu-

ração da sociedade de castas para uma sociedade de classe, da qual os negros ocu-

pavam a subalternidade, não por mera eventualidade, conquanto pelos esforços de 

conceber uma nação hegemonicamente branco para figurar o padrão de progresso 

econômico (IANNI, 1978). 

 O divórcio do negro com seus laços escravagistas acarretou no desenvolvi-

mento das forças produtivas, impactando em sua completude o sistema econômico. 

Ao passo que o capitalismo vai se consolidando no Brasil, os escravos libertos vão 

mensurando as estruturas capitalistas de forma política, pois “a liberdade que se dá 

ao escravo é a liberdade de oferecer-se no mercado de trabalho, como mão-de-obra 

apenas” (IANNI, 1987, p.320). Não sendo admitido no mercado de trabalho, uma vez 

que compondo a fração mais pauperizada do exército industrial de reserva o antago-

nismo de classe é elevado, fomentando o fenômeno da questão social, vislumbrada 

por Iamamoto (2001), como: 

[...] conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas 
na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do 
Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto 
à apropriação privada da própria atividade humana- o trabalho-, das 
condições necessárias à sua realização, assim como de seus grupos 
(IAMAMOTO, 2001, p. 16). 

A questão social reporta-se aos conflitos existentes em virtude das relações 

produtivas na esfera capital e trabalho. As disparidades sociais produzidas na forma-

ção da sociedade capitalista no Brasil são figuradas na separação do cativo agora 

liberto com a possibilidade de realização do seu trabalho, subordinando-o a necessi-

dade de venda da sua força de trabalho para não perecer. Todavia, ao ser recepcio-

nado com exclusão as oportunidades de empregabilidade e promoção social, gera à 
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revelia. Consoante a Ianni (1989), embora a questão social pudesse ser contemplada 

no regime escravocrata, a estrutura social impedia o seu enfrentamento.   

Em oposição ao juízo alegado por Ianni (1987), de acordo com Netto (2001), a 

origem da questão social tem seus primórdios no pauperismo vivenciado na Europa, 

que conjecturava o processo de industrialização no desfecho do século XVIII. Todavia, 

nesse momento, o pauperismo ainda não figurava em questão social. Ao passo que o 

modo de produção capitalista passa a ser concretizado na sociedade, a pobreza 

passa a crescer em razão do aumento da capacidade social de produção de riquezas, 

ocasionando no confronto sócio-político da população desprovida de recursos como 

ameaça da ordem capitalista, culminando assim na transformação da pobreza em  

questão social.  

Ao passo que o capital se movimenta, suas contradições são exteriorizadas, e 

diferentemente da organização escravocrata, instituindo o trabalho livre. Com o acir-

ramento da questão social, o proletariado toma ciência dos contrastes econômicos, 

políticos e culturais, ingressando no cenário político, reivindicando melhores condi-

ções de vida e de trabalho. Tais circunstâncias intimidam o sucesso da acumulação 

capitalista. Destarte, objetivando assegurar a ordem societária frente o antagonismo, 

a questão social passa a ser enfrentada de acordo com obstáculo político, a fim de 

reduzir os impactos do vínculo exploratório e naturalizar as contradições inerentes ao 

sistema capitalista. Identifica-se:  

Na produção social da própria existência, os homens entram em rela-
ções determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; es-
sas relações de produção correspondem a um grau determinado de 
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade 
dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da soci-
edade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica 
e política e à qual correspondem formas sociais determinadas de 
consciência. O modo de produção da vida material condiciona o pro-
cesso de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos 
homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que 
determina sua consciência (MARX, 2008, p.47).  

O domínio que o capital exerce nas relações sociais perpassa as relações pro-

dutivas, seu comando adentra a esfera doutrinária e impacta a consciência social, 

induzindo na reprodução da vida na óptica capitalista. À proporção que a consciência 

do proletariado é doutrinada a vida reacionária, menor a possibilidade consciência de 

classe, haja vista a invisibilidade de mensurar as disparidades sociais, e quando assim 
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consegue aferi-lo, o faz mediante a consciência alienada. Observa-se dessa forma, 

que o modo de produção capitalista forma os binômios: infraestrutura e superestru-

tura.  

Consoante a Almeida (2015), na sociedade a qual o trabalho figura uma mer-

cadoria competente a fomentar a mais-valia, objetivando a continuidade da reprodu-

ção capitalista, a infraestrutura materializa a base econômica. Para ela ser reprodu-

zida na totalidade da vida e ocultar as desigualdades resultante do trabalho excedente 

fornecendo a neutralização da resistência das massas subalternas, a superestrutura 

apresenta a vida material, legitimando a base econômica e garantindo o controle so-

cial5. A infraestrutura molda a superestrutura, no formato da classe dominante, ex-

pressando os interesses privados a ela, serem repercutidos como interesses públicos.  

O aparelho estatal como superestrutura reguladora da vida material, descrito 

por Marx (2005) como comitê executivo da burguesia, media a infraestrutura econô-

mica e demais superestruturas, que para assegurar a consolidação e os interesses 

preconizados na ordem burguesa, incorpora o estabelecimento de teorias racistas e 

as propagando em seus aparelhos ideológicos. Isto posto, o racismo, apresenta na 

sociedade de classes o domínio ideológico estruturante da supremacia branca, con-

jecturando no processo histórico, político, das relações de poder conferidas na socie-

dade capitalista (ALMEIDA, 2018).  

Hierarquizando as classes sociais, preserva-se a base econômica pela qual o 

capital se produz. Em face de anular a consciência revolucionária, reproduzida na to-

talidade da vida, o Estado exerce sua hegemonia, gerenciando outros instrumentos 

de poder, suscitando o racismo institucional. Na perspectiva institucional, o racismo 

contempla a operacionalização das instituições de controle da sociedade, tais como a 

escola, a mídia, o direito, e as prisões, moldando os comportamentos dos indivíduos 

consoantes ao funcionamento dessas instituições comprometidas na implementação 

dos interesses políticos e econômicos da classe dominante. Assim sendo:  

Classe e raça estão articuladas em um sistema no qual as desigual-
dades estruturais são inerentes à sua formação e consolidação, posto 

 
5 O controle social busca disciplinar e submeter os indivíduos da sociedade a determinados padrões de 

sociabilidade e princípios morais, como forma de garantir uma maior conformidade dos comportamen-
tos desses com os  interesses estabelecidos pela classe dominante, assegurando a ordem de conser-
var a estrutura social (SILVA, F.R; CANÇADO, A.C; SANTOS, J.C, 2017).  
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que a construção ideológica de raça é um elemento chave para enten-
der a formação das classes, já que as minorias raciais não estão fora 
da estrutura de classes nas sociedades capitalistas multirraciais, pos-
suindo como determinante primário o racismo para definições de “lu-
gares” nessas sociedades (CONCEIÇÃO, 2014, p.54)  

  Observamos que a questão racial se encontra vinculada a questão social, re-

presentando como uma de suas mais variadas expressões. O conceito de raça6, de-

rivado de uma construção social, dispõe de materialidade pela ideologia racista. Logo, 

é na sociedade moderna que ela detém a significância de fragmentação, ao subjugar 

a população concernente a determinadas raças, ratificando a conservação da nova 

ordem societária.  A inferiorização e marginalização do negro reflete na necessidade 

de eternizar as distintas classes sociais, ao mesmo tempo que estipula na sociabili-

dade capitalista o lugar a ser ocupado pelas mesmas.  

A fundação da República introduz o debate da miscigenação do Brasil, anali-

sando-as de duas formas: negativa e positiva. Negativamente, a mestiçagem se re-

portava a impureza da nação, dado que o progresso do país perpassava o desenvol-

vimento econômico, sendo equacionado também pelo índice de branquitude. Isto é, 

de forma pejorativa, a presença do negro e mestiço no Brasil era considerado indício 

de atraso, problema esse, cabível de intervenção. Positivamente, a herança multirra-

cial alude a população imigrante de fenótipo branco europeu, consagrando o projeto 

de clareamento do estado nacional (SCHWARCZ, 2009).    

De forma a sanar a problemática da mestiçagem negativa, a partir do século 

XIX o emprego da palavra raça desempenha uma conotação biológica, forjando as 

teorias raciais (inspiradas pelos valores iluministas da Revolução Francesa), tais como 

o darwinismo racial, a eugenia e a criminologia, a serem difundidas pelas instituições 

ideológicas7, que dispõem de influência para a formação da consciência social . Ao 

 
6 Anteriormente a constituição dos estados modernos, o termo raça expressava a reunião de pessoas 
com semelhanças em suas origens, não a sua segmentação (CONCEIÇÃO, 2014).  
7 As instituições ideológicas “têm como principal papel a manutenção da unidade e a coesão de uma 

formação social que concentra e consagra a dominação de classe, e a reprodução, assim, das relações 
sociais, isto é, das relações de classe. As relações políticas e as relações ideológicas se materializam 
e se encarnam, como práticas materiais, nos aparelhos de Estado. Esses aparelhos compreendem de 
um lado o aparelho repressivo de Estado no sentido estrito e seus ramos: exército, polícia, prisões, 
magistratura, administração; de outro lado, os aparelhos ideológicos do Estado: o aparelho escolar, o 
aparelho religioso- as Igrejas-, o aparelho de informação- rádio, televisão, imprensa- , o aparelho cul-
tural- cinema, teatro, edição-, o aparelho sindical de colaboração de classe e os partidos políticos bur-
gueses e pequenos- burgueses etc., e enfim, sob certo aspecto, e pelo menos no modo de produção 
capitalista, a família. Mas, além dos aparelhos de Estado, encontra-se também o aparelho econômico 
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adotar critérios biológicos, as características físicas e externas, no tocante ao darwi-

nismo social buscava-se encobrir as diferenças políticas, históricas e sociais como 

naturais e incontestáveis. À vista disso, a estruturação e segmentação da sociedade 

é propiciada, recepcionando a igualdade e a liberdade tanto professada no movimento 

abolicionista, com o determinismo racial.  

O racismo científico respaldava a aceitação da seleção natural de Charles Dar-

win8, derivando a concepção, que o pauperismo do proletário mestiço apresentava 

uma peculiaridade de inferioridade e impossibilidade de ascendência social, a julgar 

pela raça ser expressa como imutável. Desse modo, estabelecendo como o parâmetro 

a superioridade civilizatória da raça branca, os preceitos liberais são relativizados a 

população negra, classificada enquanto primitiva, favorável ao “surgimento de com-

portamentos imorais, lascivos e violentos, além de indicarem pouca inteligência” (AL-

MEIDA, 2018, p.23).  

Entre os criminólogos9 que contribuíram para a materialização dessa ideologia 

estão: Cesare Lombroso e Enrico Ferri. Lombroso, dissertava o criminoso como pro-

duto do desvio evolutivo, qualificando-o como primitivo e selvagem. Assim sendo, o 

crime era uma condição predeterminada e sujeito a transmissão hereditária, por con-

seguinte, aqueles que se enquadravam nessas características deviam ser suprimidos 

do seio social. Ferri ratificava a tese lombrosiana, consumando os estereótipos bioló-

gicos (negro) e sua inclinação transmissiva no âmbito territorial da pobreza (RAUER, 

2003).  

Outrossim, verifica-se a relação existente entre a suposta elevação do negro à 

categoria de cidadão na modernidade e a tipificação do Código Penal em 1890. Pre-

sumindo a possibilidade de resistência negra, a fim de recepcionar esse contingente 

e controlá-lo, garantindo a estratificação social. Essa legislação buscava punir quais-

 
no sentido mais estrito, “a empresa”, ou a “fábrica”, que como centro de apropriação da natureza, ma-
terializa e encarna as relações econômicas em sua articulação com as relações político- ideológicas” 
(ACU, 1975, p.26 e 27). 
8 Charles Darwin foi um cientista social que a partir de sua obra “A origem das espécies”, influenciou as 

ciências biológicas com sua noção de evolucionismo da gênese da humanidade, gera uma hierarquia 
social, diante dos seus dessemelhantes padrões morais e mentais (SCHWARCZ, 2005). 
9 A Criminologia é uma determinada modalidade do conhecimento científico, com a finalidade de estu-
dar o crime, bem como comportamento do criminoso, desvelando parâmetros incidentais que o levaram 
a tal prática. Tal ciência respaldou a regulação do Direito Penal (RAUTER, 2003).  
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quer expressões, que remetia a população liberta, entre as quais: capoeiragem, cu-

randeirismo, espiritismo, mendicância e vadiagem. Essa prática consumava uma 

forma de aculturação e domínio europeu sobre os negros, ao passo que delimitava os 

espaços manicômios e o cárcere a esses delinquentes da ordem pública (BARRETO 

JUNIOR, 2014).   

Ao categorizar a população negra como classe perigosa, constitui-se diligên-

cias para fundamentar o embranquecimento dessa população, consequentemente a 

supressão do negro na sociedade brasileira.  Nesse cenário, constata-se a elevação 

do darwinismo social a eugenia, que se subdivide entre o movimento científico e soci-

etário.  Na ciência, pretendia refrear a procriação dos indivíduos de pele escura, de 

forma a disseminar pelo Brasil os atributos desejosos, com a introdução de um con-

junto de seleção social. Em contrapartida, como movimento social, circunscrevia di-

versas políticas proibicionistas, tal como o casamento inter-racial (SCHWARCZ, 

2005). 

O saber eugênico evidenciava a fragilidade do darwinismo social da teoria evo-

lucionista de uma nação dava-se pela pureza racial, refutando a evolução, o conceito 

da degeneração passa a ser o admitido. Deste modo, também são redefinidas as con-

cepções de desigualdade e dessemelhança. Entende-se que a desigualdade entre as 

raças seria sanada pela ação temporal, acrescidas pelo povoamento dos imigrantes 

europeus no Brasil ou com a aculturação dos povos primitivos. A dessemelhança 

nesse momento era atribuída aos distintos graus de desenvolvimento de alguns gê-

neros humanos. 

Segundo Telles (2003) na década 20, o determinismo racial enfrentava seu de-

clínio, visto a descrença da sociedade nele. Todavia, cessada a entrada de europeus 

nesse período e preocupados com o progresso racial no Brasil, novos cientistas eu-

gênicos apresentam-se. Com o advento da Primeira Conferência Eugênica Brasileira 

(1929), amplia-se as concepções científicas, norteadoras dos debates de políticas pú-

blicas, compreendendo agora a eugenia compatível com a salubridade pública e pas-

sando a exaltar a miscigenação do território nacional, corroborando com o cenário 

implementado pela Revolução de 1930.  
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O golpe de Estado que forjou a presidência de Getúlio Vargas fundamentado 

após a crise internacional de 1929, demarca uma política desenvolvimentista, que pro-

moveu a industrialização do país, como meio de abreviar a dependência da economia 

externa. Paralelo a urbanização desenfreada, há uma intensificação no pauperismo 

dos trabalhadores, o que resulta na fundação de movimentos sociais de oposição a 

gerência de Vargas. Entre os movimentos revolucionários encontra-se em 1931 a 

Frente Negra brasileira10. Ademais do propósito de fortalecimento do negro e mulato 

na sociedade burguesa estão as demandas políticas e culturais, as quais adentram 

as questões trabalhistas, pleiteando condições mais justas e humanas de trabalho 

(IANNI, 1987).  

Em conformidade com o empenho de cessar o antagonismo, foi empregada a 

força repressiva militar convencionada com a introdução do populismo dirigida pela 

vigência da Consolidação das Leis Trabalhistas. Essa fase também ficou represen-

tada com a valorização da cultura e economia nacional. Portanto, negou-se qualquer 

forma de hostilidade social e racial, propalando a temática racial com a democracia 

racial no Brasil.  O termo do democratismo social foi empregado primeiramente pelo 

autor Gilberto Freyre em sua renomada obra Casa-Grande & Senzala, tal experiência 

contribui para a propagação da imagem de um país em harmonia racial. Entre as ide-

ologias discorridas estão:  

1°- a ideia de que o ‘negro não tem problemas no Brasil’; 2°- a ideia 
de que, pela própria índole do povo brasileiro, ‘não existem distinções 
raciais entre nós’; 3°- a ideia de que as oportunidades de acumulação 
de riqueza, de prestígio social e de poder foram indistinta e igualmente 
acessíveis a todos, durante a expansão urbana e industrial [...]; 4°- a 
ideia de que ‘o preto está satisfeito’ com sua condição social e estilo 
de vida [...]; 5°- a ideia de que não existe, nunca existiu, nem existirá 
outro problema de justiça social com referência ao ‘negro’ excetuando-
se o que foi resolvido pela revogação do estatuto servil e pela univer-
salização da cidadania- o que pressupõe o corolário segundo o qual a 
miséria, a prostituição, a vadiagem, a desorganização da família etc., 

 
10 A Frente Negra Brasileira tem sua gênese com a inquietações raciais de Francisco Lucrécio, Raul 

Joviano do Amaral, José Correia Leite entre outros. Foi fundada em 16 de setembro de 193, na capital 
paulista, sua estrutura organizativa era regida por um Grande Conselho, representado por 20 membros. 
A Frente Negra Brasileira deu origem a milícia frente-negrina, uma organização paramilitar, que foi 
muito incompreendida no seu começo por sua luta contra a discriminação ser associada a prática do 
racismo reverso, contudo depois de um tempo passou a deter respeito por parte das autoridades do 
governo e as pessoas. Um de seus sucessos encontra-se no combate efetivo da discriminação na 
Força Pública de São Paulo, fazendo com que os negros fossem autorizados a integrar o quadro coo-
perativo da instituição. Posteriormente, com o desenvolvimento desse movimento para os Estados do 
Brasil, a Frente Negra Brasileira acabou sendo transformada em um partido político em 1936, contudo 
frente ao Estado Novo em 1937, o partido foi dissolvido (MOURA,1992).  
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imperantes na ‘população de cor’, seriam efeitos residuais, mas tran-
sitórios, a serem tratados pelos meios tradicionais e superados por 
mudanças qualitativas espontâneas ( FERNANDES, 2008, p.312).    

  A falácia da democracia racial figurava como um instrumento de controle social, 

apto a externalizar a disparidade racial superada com o fim do regime escravocrata. 

Destarte, procurava-se ocultá-lo, a fim de desencadear o pacifismo social. Uma das 

formas empregadas era a ocultação dos contrastes arguidos pela ordem capitalista, 

ocasionando um enfraquecimento na luta pela cidadania negra. À vista disso, toda e 

qualquer expressão da questão social resultava na culpabilização dos sujeitos que as 

mensuram, pois mediante a igualdade jurídica11 conferida, todos eram iguais de as-

cender socialmente, mediante seus esforços pessoais.  

Além disso, a democracia racial expressa ideologicamente uma sociabilidade 

que serve de entrave aos avanços democráticos, tendo em consideração que incoe-

rentemente ao mesmo tempo que postula e materializa os fatores que geram os em-

bates das classes, por outro lado nega a existência dessas contradições, “como se 

não houvessem determinações concretas e gerais, definindo os homens com base 

nas condições históricas de produção” ( IANNI, 1987, p. 333). Visando o silenciamento 

da classe proletária, os direitos minimamente conquistados mediante a luta, capazes 

de reprimir a acumulação capitalista (direitos esses constantemente sujeitos a propri-

edade privada), ganham aparência de benevolência estatal.  

Embora o discurso de “harmonização social” fosse existente nesse período, 

contraditoriamente a debilidade das teorias raciais, ela persistiu na sociedade brasi-

leira de forma velada, especialmente difundida pela superestrutura jurídica. A Consti-

tuição de 1934 como a maior expressão do embranquecimento enquanto projeto na-

cional, expõe a igualdade burguesa em seu artigo 113, negando o privilégio motivado 

 
11 À medida que as relações mercantis se encontram em alta escala de desenvolvimento, para colocar 

a mercadoria da força de trabalho inserida nesse processo de circulação, se faz necessário conferir 
uma igualdade formal ao capitalista e ao proletário, bem como a liberdade para a sujeição jurídica. De 
um lado, há o valor no capitalista por deter os meios de produção, e por perseguir a extração da mais-
valia visualiza no proletário o valor levando em conta, sua capacidade de produção do sobre valor. O 
proletário presumindo a sua força de trabalho como uma única mercadoria de troca, a vende em busca 
da provisão. A norma jurídica concebe o sujeito de direitos, a igualdade e a liberdade para propiciar o 
vínculo contratual da compra e venda da força de trabalho, logo, a norma não deduz o direito, mas sim 
o vínculo de produção, a base jurídica legitima a exploração da classe trabalhadora.  (PACHUKANIS, 
1988) 
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pelo nascimento, sexo, raça, entre outros. De modo antagônico, o artigo 138 da refe-

rida carta magna, promove a competência dos entes governamentais em legislar a fim 

de viabilizar a educação eugênica (BARRETO JUNIOR, 2014).   

Nesse contexto a eugenia é consagrada como política pública. Ainda na Cons-

tituição de 1934, o artigo 126 que remetia a política imigratória, tipifica a restrição do 

ingresso de imigrantes que atravancassem o processo da branquitude nacional, im-

pedindo miscigenação de outros povos não pertencentes do perfil branco europeu 

durante o curso temporal de 50 anos, período no qual assimilavam necessariamente 

para tornar o país hegemonicamente branco.  Tais princípios perpetuaram nas cons-

tituições seguintes de forma intacta, influenciando, especialmente as áreas das ciên-

cias criminais.   

Em 1936 a ditadura do Estado Novo (1936-1945) destituiu os movimentos so-

ciais da sociedade brasileira, inclusive a Frente Negra. Não obstante o esfacelamento 

da ditadura de Vargas em 1946, instaura na nação brasileira novamente períodos de 

instabilidades econômicas, políticas e sociais, haja vista que o país havia tornando-se 

mais urbanizado, com indústria base relevante, dada pelo capitalismo maduro, assim 

como os movimentos sociais.  O restabelecimento da democracia representativa, bem 

como os direitos civis, desencadeia entre os anos 1946 e 1964 uma ampla disputa de 

projetos societários e antagonismos entre as classes (BEHRING; BOSCHETTI, 2009). 

  Nessas circunstâncias o texto constitucional passa por modificações no que 

concerne a questão racial. Observa-se um ambiente favorável ao debate social incor-

porado pela Constituição de 1946, como uma das mais democráticas. Posteriormente, 

no ano de 1951 cria-se a Lei Afonso Arinos, o primeiro instituto ao combate da discri-

minação racial. Devido à complexidade de validar o racismo, dada natureza subjetiva 

em uma sociedade que negava de todas as formas sua ocorrência, tal regimento cum-

pria meramente uma função formal, impactando para o regresso do movimento negro 

(BARRETO JUNIOR, 2014).  

A década de 50 consolida o nacional- desenvolvimentismo do presidente Jus-

celino Kubitschek, assinalado pelo estabelecimento do Plano de Metas, pressupondo 

o rompimento da autossuficiência econômica nacional, unificando o capital nacional e 

estrangeiro. Sendo assim, a economia de base é reorganizada, mediante ao processo 

de industrialização e investimentos nas áreas de transporte energia e comunicação. 
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Entretanto, a política desenvolvimentista de Kubitschek, acirra as disparidades soci-

ais, posto que a riqueza produzida não repercutia na valorização da mão de obra, 

sobretudo a negra, expandindo o exército industrial de reserva e crescimento da dívida 

externa (SANTOS, 2012).  

As instabilidades econômicas que vão reverberar na década seguinte, acresci-

das pela “ameaça comunista”, culminam na cooperação do governo americano na 

ditadura militar (1964-1985). O enfrentamento a questão racial prossegue com as 

mesmas estratégias anteriores, contudo a democracia racial volta a nortear o debate 

de forma mais expressiva, conquanto não foi admitida com pacifismo, com fulcro na 

gênese de diversos movimentos negros, fazendo o Estado recorrer ao controle re-

pressivo do regime militar (IANNI, 1987). 

Diante dos obstáculos de prosperidade postos pelas expressões de subdesen-

volvimento no país, havia uma crença que com o investimento maciço na indústria o 

Brasil ascenderia a condição de nação desenvolvida, materializado pelo projeto eco-

nômico da modernização conservadora. Ao passo que se buscava o desenvolvimento, 

restaurava-se os padrões de dominação burguês formando uma conciliação dos inte-

resses das oligarquias agrárias em harmonia com o mercado de capital externo. De-

fronte à incapacidade de superação das expressões do subdesenvolvimento, cons-

tata-se que o mesmo não materializava uma etapa a ser superada, conquanto como 

processo perdurável que impulsiona a acumulação capitalista dos países centrais 

(FERNANDES,1976).  

Perante a quebra da promessa de mudanças na totalidade da vida dos indiví-

duos, concentração de renda e agravamento das expressões da questão social, o 

poder repressivo não consegue conter os antagonismos do proletariado. Por conse-

guinte, ocorreu a reorganização do movimento negro12 em 1978 com a elaboração do 

estatuto do Movimento Negro, a Carta de Princípios e o Programa de Ação, que ope-

rava de forma a desqualificar a democracia racial, associação da população negra, 

 
12 O Movimento Negro no Brasil possui a sua raiz na resistência ao regime escravocrata. Na República, 

ele subdividisse em três fases. A primeira fase alude a abolição da escravatura no contexto de crimi-
nalização dos escravos livres cria-se o Movimento de Mobilização Racial Negra no Brasil, fomentando 
a posteriori a Frente Negra Brasileira. A segunda fase oriunda do ano de 1945-1964, que no contexto 
de Ditadura Militar será minguado em razão da repressão. Contudo, a associação União dos Homens 
de Cor e o Teatro Experimental do Negro passam a dispor de grande visibilidade. A terceira fase ocorre 
em 1978 até os dias atuais, que remete ao processo de redemocratização da sociedade brasileira com 
o Movimento Negro Unificado (CARMO,2018).  
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enfrentamento ao preconceito, e o confronto a violência policial. Além dessas pautas, 

no ano de 1980 agenda educacional sofreu ajustes em sua luta universalista, por apre-

enderem que as políticas vigentes não recepcionavam grande parte da população ne-

gra, convencionou-se a aproximação de pautas que remetiam as políticas afirmativas, 

especialmente ao sistema de cotas, harmonizando-se com o processo de redemocra-

tização da sociedade brasileira (CARMO, 2018).  

A restauração da democracia no Brasil, que se relaciona com fortemente con-

trolada pelas classes dominantes para não eclodir uma nova ordem societária contrá-

ria a capitalista, concretizando simultaneamente as demandas dos movimentos soci-

ais, tal como o do Movimento Negro Unificado, a ofensiva neoliberal (BEHRING; BOS-

CHETTI, 2009).A carta magna reconfigurou o tratamento dado as minorias sociais, 

preconizando os direitos sociais, estendendo a percepção da igualdade para além da 

formal.  

A partir da década de 1990, diante das comemorações do tricentenário da 

morte de Zumbi dos Palmares, o movimento negro brasileiro organizou em Brasília, a 

Marcha Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, pela Cidadania e a vida, com o apoio 

de diversos movimentos sociais e partidos de esquerda que ao pactuarem a luta an-

tirracista, redigiram o Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial 

apresentando uma análise da situação socioeconômica, política e educacional da po-

pulação negra no Brasil, sendo entregue ao Presidente da República Fernando Hen-

rique Cardoso, exigindo uma postura do governo frente ao enfrentamento do racismo 

(LOPES, 2014).  

Ao inaugurar o ano de 2001, entre as pautas expressas pelo movimento negro 

estão as políticas públicas de ações afirmativas, especialmente nas áreas de educa-

ção e inserção no mercado de trabalho na marcha que festeja os 10 anos da Marcha 

Zumbi dos Palmares Contra o Racismo, denominada de Zumbi+10. Sendo encarre-

gada de examinar a resposta e ações dos entes federativos frente a questão racial 

brasileira assim como os seus retrocessos. No referido ano movimento negro também 

avançou com a temática, mediante as pré-conferências estaduais que materializaram 

a Conferência Nacional Contra o Racismo e Intolerância e no âmbito internacional, 

com a realização da 3° Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Ra-

cial, a Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância, promovida pela Organização 
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Nacional das Nações Unidas, no dia 31 de Agosto a 08 de Setembro de 2001, em 

Durvan, na África do Sul.  

A realização dessas conferências contribuiu para a ampliação do debate da 

questão racial e intervenções mais concretas. No governo de Luís Inácio Lula da Silva, 

dada o fortalecimento e a luta movimento negro, houve a criação Secretaria Especial 

de Promoção da Igualdade Racial em 2003, e no ano posterior, adjacente do Ministé-

rio da Educação, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 

A gênese desses mecanismos foram de primordiais na promulgação da Lei Federal 

n° 10.639, que obriga o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas (LO-

PES, 2014). 

No curso dessas modificações houve a instituição do sistema de cotas, política 

de ação afirmativas para os negros13 e tipificação do racismo na Lei 7.716 de 05 de 

janeiro de 1989 como crime resultante da discriminação de raça ou de cor (BRA-

SIL,1989). A conceituação do racismo na legislação cria uma ambiguidade ao mensu-

rar o racismo como uma mera discriminação, o que frequentemente é confundido  com 

a aplicação do artigo 140, parágrafo 3° do Código Penal, que define a injúria racial 

como a ofensa da dignidade e decoro, empregando termos no que remete a raça, cor, 

etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência 

(BRASIL,1940). Enquanto o racismo perfaz crime inafiançável sujeitando o réu a pena 

de reclusão de dois a cinco anos, na injúria o autor responde em liberdade, cabendo 

a fiança ou a pena de privação de liberdade de um a três anos.  

Nesse trabalho apreendemos o racimo em contraponto a legislação em vigên-

cia, assimilando que:  

O racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça 
como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscien-
tes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios 
para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam (AL-
MEIDA,2018, p.25). 

 
13 A Lei 12.711 de 29 de agosto de 2012, também conhecida como lei de cotas, para o ingresso de 50% 

das vagas reservadas e divididas entre os negros, pardos, indígenas, das quais constituem 25%, e os 
outros 25% para os alunos de baixa renda nas universidades federais e instituições federais de ensino 
técnico (BRASIL,2012). A Política de Ação Afirmativa é elencada na Lei 12.990 de 09 de junho de 2014, 
a qual elenca a retenção de 20% das vagas de concursos públicos para a população negra.  
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Desse modo, o racismo tem relação com a forma que as relações sociais se 

encontram segmentadas, em que as condições de subordinação e privilégio são con-

cedidas com desproporcionalidade ou igualdade a depender do grupo a ser agraciado, 

diferindo do preconceito e da discriminação racial. O preconceito remete ao arbítrio 

fundamentado em padrões físicos que caracteriza um grupo racial, enquanto a discri-

minação irá reportar ao tratamento diferenciado ao mesmo.  

Não obstante aos avanços democráticos, a década de 1990 também consumou 

a ofensiva neoliberal da (contra) reforma estatal. À medida que expressa o escamo-

teamento dos direitos conquistados, focalização, fragmentação, e seletividade das po-

líticas públicas, com a desresponsabilização do Estado e re-filantropolização da ques-

tão social (BEHRING, 2008), reforça o racismo na sociedade brasileira. Sendo assim, 

embora a obtenção dos direitos sejam resultantes das lutas sociais, constantemente 

são moderados pelo acúmulo capitalista. 

Um dos exemplos de retrocesso pode ser contemplado no projeto de lei 

1531/201914 que busca alterar a Lei de Cotas apresentado pela Deputada Professora 

Dayane Pimentel do Partido Social Liberal, com o argumento que as mesmas seriam 

uma forma de discriminação, afrontando o texto constitucional da igualdade de todos 

os cidadãos, independentemente de cor, crença ou religião. Observamos com esse 

fundamento que o projeto reforça o retorno do mito da democracia racial no país, que 

utiliza do silenciamento e do discurso de mérito para incutir as desigualdades raciais 

como ausência de esforço pessoal, e no caminho do crime como um distúrbio moral 

e escolha pessoal.  

As restruturações no cerne do capital acarretam a precarização e flexibilização 

do trabalho, acometendo de forma mais expressiva a população negra, com paupe-

rismo, epidemias e degradação física diretamente ou indiretamente.  

Atualmente, conforme demonstra o IBGE (2019), os negros correspondem 

cerca de 54% da população brasileira, no mercado de trabalho representa 64,2% da 

população desocupada, 66,1% da população subutilizada, 47,3% ocupada em cargos 

informais, contrastando com 34,6% dos brancos. No que diz respeito a renda média 

 
14 Câmara Legislativa: “Projeto elimina critério racial das cotas de universidades e institutos fe-
derais. Disponível em:< https://www.camara.leg.br/noticias/557112-projeto-elimina-criterio-racial-das-
cotas-de-universidades-e-institutos-federais/> Acesso 10/11/2019  

https://www.camara.leg.br/noticias/557112-projeto-elimina-criterio-racial-das-cotas-de-universidades-e-institutos-federais/
https://www.camara.leg.br/noticias/557112-projeto-elimina-criterio-racial-das-cotas-de-universidades-e-institutos-federais/
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também se encontra em desvantagem, na qual o rendimento das pessoas brancas 

ocupadas corresponde R$2.796, sendo 73,9% superior a população negra com 

R$1.608. Verifica-se também que a população branca com nível superior completo 

obtém 45% a mais do que os negros com o mesmo nível educacional.  

Ao analisar os cargos gerenciais, constatamos que a população negra é mino-

ritária, com apenas 29,9%. Na distribuição de renda representam 75,2% do grupo for-

mado pelos 10% da população com menos rendimentos, em contraposição dos 27,7% 

da população com mais rendimento (IBGE, 2019). No que se refere ao acesso a sa-

úde, segundo estudos do Ministério da Saúde (2017), 80% da população que depende 

exclusivamente do SUS é autodeclarada negra, sendo a mais a desenvolver doenças 

sexualmente transmissíveis, hanseníase entre outras patologias.  

O Atlas da Violência (2019) demonstra que 75,5% das vítimas de homicídios 

no país são negras. No período de 2007 a 2017 a taxa de negros assassinatos cresceu 

33,1%, ao passo que o número de homicídios para a população branca é de apenas 

apresentou uma estabilidade relativa, com diminuição de 0,3%, em contraste com o 

crescimento de 7,2% dos negros.  

 Inferimos que, que esses números evidenciam a conservação do racismo na 

sociedade brasileira, quando compreendemos que a população negra representa pre-

dominantemente aqueles que estão em desproporcionalidade no mercado de traba-

lho, na informalidade e precarização dos vínculos de emprego, em condições de su-

balternidade, mais sujeitos ao desemprego e os que sofrem com a violência, ratifi-

cando que a carne mais barata do mercado, continua sendo a carne negra de um 

projeto de embranquecimento que ainda não se findou. Outrossim, 

[...] no capitalismo da atualidade da barbárie, marcado pelas ruínas 
das derrotas das revoluções, a exclusão de milhões de seres humanos 
dessa esfera do mundo social cria formas de sociabilidade em decom-
posição, como o desemprego estrutural e a criminalidade, por exem-
plo, que, definitivamente, não podem ser vistos como uma anomia. Por 
essa razão, esses fenômenos que desvelam a própria verdade dessa 
sociedade – a de ser uma estrutura social amparada por um aparato 
de exclusão por meio da violência – devem ser levados em considera-
ção na análise e criação do novo poder espiritual. Igualmente, velhas 
formas de opressão, como a discriminação racial e os privilégios de 
gênero – que, embora sua origem transcenda essa sociedade devem 
ser superadas para que de fato se possa presenciar uma nova funda-
ção da vida social -, ressurgem nesses tempos com força inaudita. 
(MENEGAT, 2006, p. 41, apud CARDOSO, 2018, p.956 e 957). 
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Portanto, o aumento do crime, de outras expressões da questão social e inse-

gurança pública, na atualidade, concebe a requisição das autoridades brasileiras, na 

intensificação do controle social repressivo, ora pelo recrudescimento penal, sistema 

carcerário ou pelo poder policial15. O corpo que era anteriormente coisificado a mer-

cadoria, no capitalismo contemporâneo não o deixa de ser, sofrendo as consequên-

cias do desmonte da assistência social, desencadeando no reaparecimento da segre-

gação, conquanto fundamentada e legitimada na violência, dos agentes de segurança 

pública, em práticas genocidas como “instrumento do Estado para o controle e elimi-

nação física das massas sobrantes” (CARDOSO,2018,p.957).  

Diante do exposto a crise do modo de produção capitalista alimenta o racismo 

mediante seu “elemento de racionalidade, de normalidade e que se apresenta como 

modo de integração possível de uma sociedade em que os conflitos se tornam cada 

vez mais agudos” (ALMEIDA, 2018, p.162). Posto isto, a superação do racismo não 

pode ser concebida, quando o mesmo estrutura a ordem social hegemônica do capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 O presidente Jair Bolsonaro e governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel, pontuam a intensificação 
do poder repressivo, figurando uma política de extermínio, permissiva ao disparo de fogo em helicóp-
teros e canhões nas comunidades. Segundo o Rio On Watch, no ano de 2019 apenas nos primeiros 
oito meses de gestão, verifica-se 1.249 pessoas mortas a tiros pela polícia do Estado do Rio de Janeiro, 
dos quais se encontram 5 crianças mortas em operação policial nas favelas, tal como o caso de Ághata 
Félix. Disponível em: <https://rioonwatch.org.br/?p=43419> Acesso 14/11/19 
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Capítulo 2- “A PRISÃO SE TORNOU UM BURACO NEGRO NO QUAL SÃO DEPO-

SITADOS OS DETRITOS DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO” 

No capítulo anterior estabelecemos a relação entre o capitalismo e a questão 

racial, mediante um resgate histórico da inserção do negro no Brasil, de modo que foi 

possível compreender sua criminalização ao longo do tempo. 

Neste capítulo abordaremos a historicidade da conversão da pena corporal 

para a pena restritiva de liberdade, no contexto das reformas penais oriundas do sé-

culo XVIII na Europa, sua utilidade na sociabilidade capitalista, estruturação e peculi-

aridades no sistema prisional brasileiro.  

 

 2.1- A historicidade do sistema prisional e suas especificidades no Brasil 

Uma vez que “todo sistema de produção tende a descobrir formas punitivas que 

correspondem às suas relações de produção” (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, 

p.20), a instituição carcerária em sua trajetória histórica sofre modificações condicio-

nadas pelas exigências da infraestrutura econômica em curso. Desta maneira, embora 

a gênese da prisão reporte a Antiguidade, em sociedades mais remotas o cárcere 

correspondia em uma medida para assegurar a tutela do réu até a sua condenação, 

concretizada não pela pena prisional, contudo na execução corporal.  

A conversão da pena corporal para a pena restritiva de liberdade reporta as 

transformações difundidas pela eclosão do modo de produção capitalista na transição 

dos séculos XVI e XVIII na Europa. Com o advento da Revolução Industrial, restrutu-

ração das forças de trabalho, e implementação da ideologia liberal na sociedade, foi 

concebido um panorama de urbanização, superpopulação, miserabilidade social. Es-

ses fatores propiciaram para uma elevação dos índices de criminalidade, tornando 

inviável a aplicação dos suplícios16 a toda camada infratora, contribuindo dessa forma, 

para o surgimento de diversas instituições de coerção social (MELOSSI; PAVARINI, 

2006). 

 
16 Consoante Foucault (2013) o corpo possuía centralidade nos “espetáculos punitivos”, sendo o 
mesmo marcado pelo que o autor denomina de suplício, cujo físico do condenado era subjugado a 
diversas situações ríspidas, tais como, mutilações, torturas, fogueira, entre outros. A pena devia figurar 
em um verdadeiro espetáculo, pois, a transgressão a lei tirava a credibilidade do poder do príncipe, o 
suplício ao corpo remia o respeito e o temor ao monarca.  
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Os primeiros indícios de desenvolvimento do encarceramento como cumpri-

mento de pena, demarca a cidade de Londres em 1555. Ao desassociar a população 

camponesa dos meios de realização do trabalho, a expropriação de terras proveniente 

da acumulação primitiva conduziu essa população às cidades visando melhores opor-

tunidades de vida. Não obstante a incompatibilidade do trabalho executado pelas ma-

nufaturas, aos ofícios do campo, ao invés de serem incorporados no mercado de tra-

balho, esses proletários em formação foram admitidos nas mazelas sociais. 

Defronte à crescente demanda pela força de trabalho para a acumulação capi-

talista, foram implementadas as leis que suscitaram na criminalização da vadiagem e 

a mendicância. Salvo em caso de incapacidade para o trabalho e não havendo a au-

torização para a caridade, essa população era encaminhada ao castelo de Bridewell, 

em uma instituição denominada houses of correction17  e as workhouses18. As casas 

de correção atendiam a funcionalidade de “reformar os internos através do trabalho 

obrigatório e da disciplina [...], desencorajar outras pessoas a seguirem o caminho da 

vagabundagem e do ócio, e assegurar o próprio auto sustento através do trabalho” 

(MELOSSI; PAVARINI, 2006, p.36). 

As houses of correction como forma de reajustamento social, obtiveram resul-

tados convincentes, despertando o interesse da classe hegemônica para esse método 

repressivo. Apesar dessa medida não impossibilitar a execução de penas corporais, 

foram competentes para o “controle da força de trabalho, da educação e domesticação 

do trabalhador” (BITENCOURT, 2011, p.44) em uma conjuntura de resistência ao tra-

balho, levando em conta as condições estabelecidas em forma de lei. Havia uma res-

trição no valor pago a classe proletarizada e em caso de os detentores dos meios de 

produção extrapolassem o limite ajustado, era aplicado uma sanção ao mesmo, obri-

gando o trabalhador consentir com qualquer proposta de emprego nas condições ofer-

tadas (MELOSSI; PAVARINI, 2006).  

Os países que vivenciavam a instauração do sistema do capital aderiram signi-

ficativamente ao regime das casas de correção e trabalho. Entre os séculos XVI e 

XVII, a Holanda concentrava o molde mais robusto dessas organizações, bem como 

na estrutura capitalista mais avançada. Os holandeses divergentes dos ingleses não 

 
17 Casas de correção. 
18 Casas de trabalho. 
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desfrutavam da força de trabalho em reserva oriunda do cerceamento de terras dos 

camponesas, o que encarecia a mão de obra. Visando diminuir os gastos no âmbito 

da produção com vista a aumentar a acumulação capitalista, os holandeses passaram 

a implementar as workhouses (casas de trabalhos) chamadas de Rasp-huis (RUS-

CHE; KIRCHHEIMER, 2004).    

As workhouses holandesas acolhiam as classes mais pauperizadas pelo declí-

nio da produção feudal, os antigos artesãos e camponeses. A especificidade atribuída 

pelo conhecimento técnico dos processos produtivos, gerou a insubordinação no que 

concerne a aderência do modo de produção capitalista, dada as suas condições mais 

favoráveis. Através das casas de trabalho, pretendia empregar o modelo de produção 

dominante na época, a manufatura nas relações sociais. Sendo assim, a atividade 

fundava-se:  

[...] em raspar, com uma serra de várias lâminas, um certo tipo de ma-
deira até transformá-lo em pó, do qual os tintureiros retiravam o pig-
mento usado para tingir os fios [...]. O trabalho era considerado parti-
cularmente adequado para os ociosos e os preguiçosos (os quais, 
como consequência dessa atividade, às vezes literalmente quebravam 
a espinha dorsal). Era também o motivo com o qual se justificava a 
escolha do método de trabalho mais cansativo (MELOSSI; PAVARINI, 
2006, p. 43) 

As circunstâncias de trabalho degradantes consistiam em uma forma de supri-

mir qualquer resistência ou força para tal. Observa-se a semelhança das finalidades 

das casas de trabalho inglesas e holandesas concernente “em preparar os homens, 

principalmente os pobres, os não proprietários, para que aceitem uma ordem e uma 

disciplina que os faça dóceis instrumentos de exploração” (BITENCOURT, 2011, 

p.46). Outrossim, as casas de correção cooperavam para o refreamento dos investi-

mentos no capital variável, ao passo que o receio pelo encarceramento exercia uma 

prevenção de protestos e aceitação à vida burguesa.  

Posto isto, o sistema carcerário como instrumento de sanção fora motivado pela 

lucratividade dessa organização, em vista dos valores proporcionados pelo trabalho 

dos reclusos, assim como na estrutura penal integrante do projeto mercantilista do 

Estado, enquanto sua promoção foi consagrada pela corrente Iluminista. Em uma con-

juntura na qual a prisão ambicionava a exclusão dos embustes sociais pela classe 

dominante, não havia qualquer sistematização para a dosimetria da pena, e apesar 

de sentenças com curtas durações, seu cumprimento contraditoriamente era extenso, 
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acarretando no ceticismo da população da aplicação da punição pelo Estado (RUS-

CHE; KIRCHHEIMER, 2004).    

Perante a disparidade do juízo, consoante a condição social dos homens, so-

brevém a necessidade de restrição da atuação do poder punitivo estatal, mediante 

legislações que concretizassem na proporcionalidade da pena ao delito cometido, re-

primindo os abusos e crueldade dos espetáculos punitivos. Destarte, influenciado pela 

Revolução Francesa, na segunda metade do século XVIII uma série de reformas no 

direito penal são materializadas, orientadas especialmente por Cessare Beccaria, 

John Howard e Jeremy Bentham (BITENCOURT, 2011).  

Beccaria deflagrou uma sucessão de abolições nas sanções corporais e de 

morte, convertendo-as no cumprimento de pena pelo encarceramento, o qual não de-

veria causar sofrimento no réu. Howard defendeu a construção de estabelecimentos 

próprios para a execução da pena prisional, opondo-se as condições de miserabilida-

des das casas de correção, arguindo o trabalho obrigatório e enfadonho para a recu-

peração do preso. Bentham pressupunha que a pena como mal necessário para sal-

vaguardar a sociedade, devendo ser aparentemente cruel, para gerar a prevenção de 

delitos, todavia em sua prática não deveria causar sofrimento, pois para ele tal ocor-

rência impossibilitava a reabilitação (BITENCOURT,2011).   

A restruturação do poder punitivo fundamentado nessas concepções iluminis-

tas fora forjada como humanização da pena. Haja vista que, “a reforma de qualquer 

instituição humana depende do valor atribuído ao indivíduo numa sociedade” (RUS-

CHE; KIRCHHEIMER, 2004, p.79), efetivamente, essa medida expressou a funciona-

lidade que a mercadoria força de trabalho dispõe na sociabilidade capitalista de extrair 

a mais valia. Logo, com a relevância econômica, a centralidade punitiva corporal trans-

figura-se para a alma, acometendo “profundamente, sobre o coração, o intelecto, a 

vontade, as disposições” (FOUCAULT, 2013, p.21).  

À proporção que capitalismo se expandia na Europa as houses of correction 

passam a enfrentar seu declínio, tendo em consideração que o contexto de requisição 

de força de trabalho era um obstáculo para o êxito do modo de produção em ascen-

são, ao emergir a população relativa, a solicitação de trabalhadores torna-se satisfa-

tiva. Por conseguinte, não havia mais necessidade de empregar a população nas ca-

sas de correção para usufruto do seu trabalho, dada as novas formas de concorrência 
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em um mercado de trabalho saturado, ocasionando o perecimento das classes subal-

ternas (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004).  

A posteriori, a constituição do exército industrial de reserva, mediante aos no-

vos arranjos produtivos, modifica-se o enfrentamento a assistência dos mais vulnerá-

veis, com novas medidas penalizadoras. Ao Estado competia o direito de promover o 

trabalho a todos, obrigando a sociedade com o sustento dos cidadãos pauperizados. 

Os mendicantes aptos ao trabalho eram recepcionados com repressão, pois ainda 

que o mercado de trabalho se encontrava abarrotado, deveria obter um emprego con-

dizente com sua habilidade.  Destarte, nesta ocasião as antigas casas de correção, 

passam a atender a funcionalidade de assistência social. 

 Considerando o insucesso do aparelho estatal em proporcionar empregabili-

dade a toda a população, após a Revolução de Fevereiro19, a classe proletária mobi-

liza-se para contrapor o trabalho carcerário, conquistando posteriormente sua supres-

são. Desta forma, o trabalho nas casas de correção fora substituído pelos realizados 

nas fábricas, a julgar pelas maiores oportunidades de lucratividade. Conquanto, diante 

da instabilidade econômica, as elevações de ocorrência de infrações, especialmente 

contra o patrimônio, repercutem na burguesia o interesse de regresso pelas punições 

corporais e recrudescimento penal, que detinha a superpopulação prisional (RUS-

CHE; KIRCHHEIMER, 2004).  

Nessa conjuntura, contraditoriamente demarca-se o desenvolvimento do libe-

ralismo, incidindo na segmentação entre a moral e as legislações penais, culminando 

em uma materialização da culpabilidade concentrada no comportamento lesivo, e não 

na figura do infrator. A tutela penal foi configurada pelas objetivações da classe domi-

nante, todavia mantendo os elementos de estratificação social. Buscava-se impedir a 

propagação desses comportamentos, utilizando-se da punição como advertência a 

possibilidade de futuros atos delituosos e a pena resultante do mesmo. À vista disso, 

a datar do século XIX a pena prisional é conferida como a pena basilar, não mais 

como a substitutiva da corporal, provocando a supressão da casa de correção pela 

instauração do processo industrial.  

 
19A Revolução de Fevereiro contempla a eclosão dos movimentos sociais em 1848 na Europa, o seu 
desfecho classifica-se com a consolidação da ascensão burguesa nas esferas de poder e constituição 
do proletário. 
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 Para compreendermos o advento da pena prisional na realidade brasileira, faz- 

se necessária a apreensão das especificidades históricas do país, bem como sua es-

truturação social.  

No período colonial, até o ano de 1830, não vigorava no Brasil um Código Penal 

particular, uma vez que por ser categorizada como colônia de Portugal, encontrava-

se subordinada as legislações vigentes na metrópole, as chamadas Ordenações Fili-

pinas. Gonçalves (2010) ressalta que na época da instituição dessa legislação, a jus-

tiça representava uma competência privativa do rei, o qual era incumbido além de 

prescrever os crimes, editá-los, analisar e deliberar as penalidades. Deste modo, o 

conceito de justiça encontrava-se associado a conservação dos direitos e costumes 

adquiridos.  

No livro V das Ordenações Filipinas, havia a tipificação do elenco de crimes e 

as penas aplicáveis, das quais eram cabíveis dentre muitas sanções: pena de morte, 

degradações físicas pelas penas corporais, sequestro de bens, multas e humilhação 

pública. A lei exprimia formalmente uma distinção das condenações proferidas entre 

escravos e os demais homens livres, ainda que sentenciados pelo mesmo crime. Para 

exemplificar:  

O título 86, destinado à punição dos que pusessem fogo e causassem 
danos, previa penas que variavam da venda de bens para o paga-
mento dos prejuízos (no caso dos fidalgos) [...], o ressarcimento do 
dano e o degredo para África (no caso de escudeiros e peões). Mas 
aos escravos a mesma lei impunha a pena de sofrer açoites públicos, 
permanecendo o senhor com a obrigação de arcar com o dano cau-
sado por seu cativo. Já o título 60 impunha a pena de açoites públicos 
“a qualquer pessoa” que furtasse “valia de quatrocentos réis e daí para 
cima”, e para os escravos açoites com baraço (laço passado em volta 
do pescoço do condenado) e pregão (a proclamação em voz alta pelo 
carrasco da culpa e da pena) mesmo que furtassem “valia de quatro-
centos réis para baixo”(FERREIRA, 2015, p.176). 

A depender do status social do réu a sanção aplicada poderia ser mais impie-

dosa, posto que a forma punitiva fixada ratificava as disparidades de classes e sua 

circunscrição na sociedade. Aos escravos restava-lhes como recurso a refutação da 

pena com a intervenção dos seus senhores, o que era frequentemente concedido.  

Outrossim, nesse momento, em regra, inexistia a restrição de liberdade como 

concepção finalística, visto que, esporadicamente essa reclusão resultava da neces-

sidade de tutela do réu para evitar sua evasão na execução penal (ENGBRUCH; SAN-

TIS, 2012). Logo, não havia um estabelecimento construído exclusivamente para essa 
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finalidade, acarretando no emprego de meios improvisados, sem infraestrutura ade-

quada e nocivas à saúde do apenado, tal como as masmorras coloniais20.  

A construção das primeiras instalações prisionais relaciona-se com a deflagra-

ção da Independência do Brasil em 1822. Perante a efervescência do movimento abo-

licionista, acrescido com o ato de abdicação do poder de Pedro I (1831), processou-

se no país um ambiente de instabilidade política capazes de atemorizar a conservação 

da ordem hegemônica, suscitando o engendramento de motins que associavam ho-

mens livres, escravos, militares, imigrantes, integrantes das mais variadas composi-

ções populacionais. Assim sendo, a fim de monitorar os antagonismos e exercer o 

domínio das massas o sistema punitivo brasileiro passa a sofrer suas primeiras modi-

ficações (SANT’ANNA, 2009).  

As legislações repressivas do Antigo Regime tornaram-se obsoletas com a re-

presentação de modernidade a ser adotada pela nação brasileira, induzindo a intro-

dução da nova Constituição Federal em 1824. O texto constitucional incorporava o 

Poder Judiciário como integrante dos quatro poderes políticos21, contudo apesar de 

ser independente, subordinava-se aos juízos do Imperador, que poderia conceder a 

expiação. Ademais, inspirados pelo movimento reformista europeu, foi instituído o Su-

premo Tribunal de Justiça e a emergência dos princípios de equidade e justiça no 

âmbito penal, posteriormente materializada pelo Código Penal do Império em 1830 e 

o Código de Processo Penal em 1832(GONÇALVES, 2010).  

O Código Penal de 1830, ainda que prosseguindo com a pena de morte, for-

malizou o sistema penitenciário no Brasil Imperial, culminando na minoração das pe-

nas de suplícios, torturas, entre outras barbaridades. Todavia, essa prerrogativa não 

era absoluta, tendo em consideração que ainda se aplicava penas de açoites aos es-

cravos. Acerca das penas prisionais instituídas, elas correspondiam as alternativas: 

 
20 As masmorras coloniais eram caracterizadas como uma alternativa provisória que muitas das vezes 

pela delonga do processo figurava em permanente, dada a precariedade do ambiente, culminava na 
morte de diversos presos, ou por ser um depositário de indivíduos muitos acabavam sendo esquecidos. 
(ARAÚJO, 2009).  
21 Os quatros poderes eram representados: Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e o Moderador que 
sobrepunha todos os demais, representado pela forma de conservar os interesses do Imperador (GON-
ÇALVES, 2010).  
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simples, isto é, na mera privação da liberdade; nas prisões com trabalho, posterior-

mente pelas casas de correção; e pelas galés22, categoria exclusiva aos homens (EN-

GBRUCH; SANTIS, 2012).   

No decurso do período Imperial, ainda que houvessem debates da normatiza-

ção dos aparelhos carcerários, sendo esses de responsabilidade dos governos pro-

vinciais, refletiam as especificidades de uma sociedade brasileira ambígua na manu-

tenção das formas punitivas do Antigo Regime (haja vista a pressão exercida pelas 

elites locais) com o projeto modernista que objetivavam inaugurar. A modernização 

demandava da nação brasileira a criação de estabelecimentos públicos prisionais com 

um custo superior ao que os governantes provinciais estavam dispostos a arcar, le-

vando em conta que figurava em um investimento, sem regresso financeiro 

(SANT’ANNA, 2009). 

A despeito do século XIX, o cárcere tem sua funcionalidade redefinida, tor-

nando-se não mais um meio provisório para a execução penal, conquanto, transfor-

mando-se na própria pena. Destarte, foram concebidas as instituições penitenciárias 

em concordância com os ideários humanistas, capazes de propiciar espaços adequa-

dos, higiene e refeição. Em 1850 inaugurava-se um dos primeiros estabelecimentos, 

a Casa de Correção do Rio de Janeiro, objetivando a utilidade moral do encarcera-

mento, no que remete a regeneração dos sujeitos infratores por meio do trabalho e da 

disciplina, o que poderia ser capaz de gerar o autofinanciamento. 

Semelhantemente ao estabelecimento correcional na Europa, a valorização do 

trabalho prisional revelava uma utilidade econômica e a funcionalidade de manuten-

ção do sistema de controle, posto que o regime escravocrata passava a apresentar 

suas primeiras rupturas (HOLLOWAY, 2009). A estrutura correcional aderia o sistema 

penitenciário de Auburn, qualificado pelo trabalho nas oficinas durante o período di-

urno e a reclusão em celas individuais à noite. A atividade laborativa figurava em um 

instrumento de prevenção e combate a delinquência moral (SANT’ANNA, 2009). 

 
22 A pena de galés eram descritas pelo trabalho majoritário era efetuado nas obras públicas, sendo 
obrigatório aos sentenciados utilizarem uma argola de ferro nos pés presa a corrente de ferro na exe-
cução do trabalho, podendo ter caráter temporário em caso de crimes de roubo, com ou sem insultos 
corporais. Enquanto as galés perpétuas recepcionavam os praticantes de pirataria, latrocínio, escravos 
acusados de insurreição (GONÇALVES, 2010). 
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O povoamento da Casa de Correção sucede pelo emprego da força policial, 

que recolhia a força de trabalho despreparada e inepta encaminhando-as para a essa 

organização (SOUZA, 2012). Em conformidade com a hierarquia social, os indivíduos 

ocupavam espaços distintos no estabelecimento:  

[...] havia o Calabouço, onde ficavam os escravos enviados por seus 
senhores para serem castigados ou os fugitivos que eram capturados. 
Havia também o Instituto de Menores Artesãos, para onde, durante o 
início da década de 1860, eram encaminhadas as crianças de rua ou 
menores de famílias pobres. Já os africanos livres compunham o 
grupo dos que dormiam na penitenciária e eram levados durante o dia 
para o trabalho em casa de particulares ou em obras públicas nas ruas 
da cidade. Encontravam-se ainda nas dependências do novo com-
plexo prisional os condenados à prisão simples e galés, acorrentados 
individualmente ou em grupo, para trabalhos públicos. Assim, todos 
estes, em diferentes tempos, conviveram com os presos sentenciados, 
possibilitando-nos pensar a prisão como um grande espaço de troca 
de relações culturais e comerciais na Corte do Rio de Janeiro 
(SANT’ANNA, 2009, p.156)  

A Casa de Correção detinha um espaço de depósito de sujeitos que afrontavam 

a ordem pública, sendo subdividida em uma perspectiva correcional aos pelos meno-

res, vadios, mendicantes, delimitado majoritariamente pelos negros, população pau-

perizada que nesse contexto, que diante da sua ociosidade poderia vim a comentar 

delitos. Logo, aos tornarem-se atarefados, impedia-se a proliferação de danos a vida 

ou ao patrimônio de outrem. Além disso, a instituição admitia o segmento criminal 

configurado pelos homens livres sentenciados pela Justiça na modalidade de prisão 

com trabalho, classificadas enquanto o seu comportamento individual. 

A abolição do tráfico negreiro implicava na criminalização de manifestações e 

rebeliões da população escravizada. Diante da modificação da relação do senhor/pro-

prietário e escravo como mercadoria, partícipe do seu patrimônio, a intervenção do 

poder judiciário nos crimes cometidos pelo escravo, materializava uma mediação na 

propriedade privada. Logo, o advento da organização do Direito no Brasil atribuída 

para assegurar os direitos dos indivíduos, demonstrava a tutela da propriedade, bens 

das elites escravistas ratificadas com a vigência da Lei de Terra, bem como a inaugu-

ração do processo de embranquecimento mencionados no capítulo anterior (BOR-

GES,2018).  

Em função disso, havia a remissão dos negros ao encarceramento nos cala-

bouços por motivos como: capoeiragem (ainda que nesse momento não fosse preco-

nizado no Código Penal), para serem meramente castigados, por tentativa de fuga, 
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furtos, insubordinações ou até mesmo na inexistência de declaração da causa23. Res-

salta-se ainda, que a proibição do tráfico não impossibilitou a entrada de africanos de 

maneira ilegal no território brasileiro. Não obstante ser factível o seu comércio, o go-

verno concedeu o status de liberdade de forma restrita a subordinação estatal, que se 

utilizava desse pretexto para exploração dessa força de trabalho nas construções civis 

ou na limpeza urbana (HOLLOWAY, 2009).   

 O cotidiano prisional interpunha rigidez na maneira de programar a divisão dos 

presos, transferindo regras de conduta, horários e tarefas, peculiaridades análogas as 

instituições totais24 da sociedade moderna. Goffman (1961) pontua a prisão com um 

desses aparelhos, a julgar pelo egresso da vida social daqueles considerados nocivos 

a comunidade, corroborava no controle e vigilância contínua, favorecendo a reconfi-

guração da identidade dos sujeitos, para aquelas determinadas pela instituição, po-

dendo interferir eternamente no mesmo.   

Embora preconizado na Constituição de 1824 que a prisão deveria atender re-

quisitos mínimos de higiene e segurança, a gênese da Casa de Correção como insti-

tuição moderna, não diferenciou das condições insalubres das organizações carcerá-

ria anteriores.  Um desses exemplos, constatou-se em relação a Casa de Correção 

do Rio de Janeiro:  

245 dos 1.099 internos que entraram entre junho de 1850 e dezembro 
de 1869 morreram na prisão. Se excluirmos os sentenciados a penas 
de menos de dois anos, temos 236 mortes entre 656 internos (36%). 
Para os condenados a mais de dez anos, as taxas de mortalidade ex-
cederam 50%, e entre os 32 internos sentenciados a mais de vinte 
anos, 27 morreram, dois foram transferidos e dois foram perdoados. O 
único sobrevivente havia entrado na prisão um ano antes; podemos 
apenas imaginar por quanto tempo ele ainda sobreviveria (BRETAS, 
2009, p. 78).  

O insucesso da instauração de novas referências carcerárias perpetuou o cár-

cere imperial como ambiente de degradação física, insegurança e morte. Defronte a 

 
23Entre os escravos que ocupavam os calabouços entre os períodos de 1857-1858, cerca de 10,3% 

não haviam uma fundamentação legal para o encarceramento, representando a quarta maior categoria 
a ocupar esses espaços (HOLLOWAY,2009).  
24 As instituições totais podem ser classificadas em cinco categorias: aquelas criadas para o cuidado 

de pessoas incapazes e inofensivas, como os órfãos e os indigentes; locais estabelecidos para cuidar 
de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si mesmas, sendo uma ameaça à comunidade, con-
tudo de forma não intencional como os sanatórios e hospitais psiquiátricos; o estabelecimento para 
proteger a comunidade contra perigos intencionais, e o bem-estar das pessoas como as prisões, cam-
pos de prisioneiros de guerra; instituições adequadas a realização de um trabalho, tais como: campos 
de trabalho; colônias, escolas; e por último as instituições religiosas para servir de refúgio do mundo 
externo (GOFMAN, 1961).  
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escassez de investimento e a péssima administração das instalações, o crescente 

ingresso populacional, que não acompanhou a dispensa dos indivíduos, induziu no 

saturamento da instituição, repercutindo na realidade brasileira, a mesma conjuntura 

vivenciada na Europa. Por conseguinte, dada essas precariedades, o sofrimento fí-

sico, psíquico, inviabilizavam na ressocialização e capacitação dos sentenciados 

(SOUZA,2012).  

A desordem com o enfartamento das unidades coercitivas favoreceu a descré-

dito e a crítica das Casas de Correção em 1870. O país passou a ser acometido pelas 

teorias criminológicas europeias e americanas (ENGBRUCH; SANTIS, 2012) concre-

tizadas pelo novo cenário produzido no Brasil. 

Apesar de inalterados os alvos sociais do sistema penal, o eixo repres-
sivo na passagem do século XIX para o XX abandona o viés essenci-
almente corporal, passando também a incorporar fortemente o dis-
curso regenerador. O empreendimento escravista, que até então su-
pria qualquer disfunção na oferta de mão-de-obra, relegando à prisão 
as precípuas funções de neutralização, dissuasão e mera aflição, dá 
lugar à consolidação de um mercado de trabalho livre, que necessita, 
senão aproveitar, ao menos incutir no meio carcerário a propensão ao 
trabalho, elevando-o à condição de elemento reparador dos indivíduos 
aproveitável. Para os ‘irrecuperáveis’, persiste a função neutralizadora 
(ROIG, 2005, p.80 apud LEMOS, 2010, p.125)  

A abolição da escravatura (1888) e Proclamação da República no Brasil (1889) 

acarretou no desenvolvimento das relações da sociabilidade capitalista no país. Em 

decorrência ao declínio da escravidão, intensa urbanização das cidades, e industriali-

zação do país fora acarretado a constituição do exército industrial de reserva, dos 

quais os escravos livres ocupavam a posição mais pauperizada, haja vista que não 

foram elaboradas e implementadas políticas para sua inserção no mercado de traba-

lho formal, circunstância que favorecia o confronto a organização social.  

A veemência dos antagonismos sociais rebate nas classes hegemônicas uma 

advertência para encobrir as contradições impostas pelo modo de produção capita-

lista. Pretendendo aumentar o patrulhamento sobre os negros e da população pobre 

livre, foram promulgadas uma sucessão de leis a criminalizar essas camadas sociais, 

consoante as teorias deterministas e eugenistas no Brasil abordadas no capítulo an-

terior (BORGES,2018). Dessa forma, o sistema prisional passa por uma nova moder-

nização que visava no aprimoramento do cumprimento de pena carcerária concomi-

tante a aplicabilidade de neutralizar as aversões ao regime político em eclosão, bem 

como no segmento mais pauperizados pelas expressões da questão social (RUIZ; 
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SIMAS, 2016).  

  No interior do ano 1890 entra em vigência um novo Código Penal, com ele fo-

ram abolidas as penas de morte, perpétuas, açoites, galés, concebendo quatros vari-

edades de sanções:  

a prisão celular, a maioria dos crimes previstos no Código tinha esse 
tipo de punição (art. 45); reclusão em “fortalezas, praças de guerra ou 
estabelecimentos militares” destinada para os crimes políticos contra 
a recém-formada República (art. 47 do Código); prisão com trabalho 
que era “cumprida em penitenciárias agrícolas, para esse fim destina-
das, ou em presídios militares” (art. 48 do Código); Prisão disciplinar 
“cumprida em estabelecimentos industriaes especiaes, onde serão re-
colhidos os menores até á idade de 21 annos” (art. 49), uma inovação 
do Código foi o limite de 30 anos para as suas penas (ENGBRUCH; 
SANTIS, 2012,p.5) 

Identifica-se que defronte a reforma carcerária, o Brasil passou a remodelar o 

sistema penitenciário adotado. Foram acordados uma fusão do sistema auburiano 

(anteriormente adotado) que preconizava o trabalho grupal durante o dia e apartação 

dos presos durante a noite, com o sistema pensilvânico, cujo o mesmo determinava 

“o isolamento celular dos intervalos, na obrigação estrita do silêncio, na meditação e 

na oração” (BITENCOURT,2011, p.79).  A correlação dessas estruturas materializava 

o sistema progressivo irlandês, que subsiste até a atualidade.  

A partir da sua aplicação, há uma distribuição do tempo da condenação, a con-

cessão de privilégios ao apenado em concordância com o bom comportamento, que 

demonstra a sua reabilitação. Em vista disso, oportuniza o condenado a reintegração 

social25 antes da finalização do cumprimento da sua pena (liberdade condicional), com 

essa regulamentação, pretende-se impulsionar a prática da conduta adequada e al-

cançar gradativamente a regeneração do encarcerado, que não corresponde a modi-

ficação da “natureza” do transgressor, mas sim com educação de valores examinados 

como sadios, sob uma ordem e disciplina que ao passo que atuam sobre os corpos, 

 
25 Ao passo que o crime é assinalado por Émile Durkheim com reflexo das relações sociais, a concepção 

de socialização adentra em toda a esfera da sociedade, mediante a transmissão de valores da socie-
dade às gerações mais novas. Por conseguinte, a socialização é reproduzida por meio da educação 
que irá influenciar os costumes, valores que intervirão na preparação do comportamento dos indivíduos, 
para que seja possível a convivência social. Na ocorrência do crime, esse processo é comprometido 
pela sociabilidade e normas existentes no sistema prisional, logo, a ressocialização é uma alternativa 
para o restabelecimento do processo citado inicialmente, objetivando no reajuste do apenado para que 
esse venha se desprender das influências negativas da experiência carcerária e ser reinserido na so-
ciedade em seu status quo, de forma a não comprometer a ordem social (MADEIRA, 2004).  
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moldam também a alma do apenado, a fim de viabilizar o seu retorno a vida em soci-

edade, o que moderava a austeridade da aplicação da pena prisional (GRUNER, 

2009).  

Todavia, apesar desses avanços, a linguagem empregada nas normatizações 

expunha a conversão da inferioridade jurídica pela ordem escravocrata para a inferio-

ridade biológica. Isto posto, o racismo ratifica a estruturação de classes contemporâ-

nea, perante as disparidades de um controle penal partícipe da efetivação da sociabi-

lidade burguesa, conquanto, que perpetuava a reprodução dos espaços sociais do 

Antigo Regime, ao restringir o acesso dessa população ao mercado de trabalho e 

incentivar a política imigratória europeia, buscava-se a eliminação do negro na socie-

dade brasileira (ZAFFARONI et al.,2003). 

Ao subdividir as infrações penais em transgressão a lei de maior (crime) e me-

nor potencial ofensivo (contravenção), diante da escassez descritiva da conduta a ser 

considerada ilícita e imputável, houve o fortalecimento do poder policial para interpre-

tar a incerteza da lei de maneira arbitrária nas contravenções presentes nas ruas. Por 

conseguinte, o que impactou o aumento exorbitante dos encarcerados por comporta-

mentos como a vadiagem, jogo, embriaguez entre outros comportamentos de questi-

onável criminalização. Nessa conjuntura, o problema da superlotação debilita a mo-

dernização (CHAZKEL, 2009).  

A consolidação do modo de produção capitalista na sociedade brasileira de-

mandou em 1890 uma nova sistematização para a Casa de Correção da capital, que 

republicava as diretrizes administrativas anteriores, com o intento de adaptar seu fun-

cionamento a nova estrutura política e social. Sendo assim, o perfil da população en-

carcerada conservara o mesmo: negros, pobres e imigrantes, bem como a precarie-

dade nas condições, perpetuando o debate de reforma do aparelho. Somente em 

1910 verifica-se mudanças expressivas ao que remete à classificação e tratamento 

dos apenados (LEMOS,2010).  

Ocorre a revogação da segmentação correcional dos presos sentenciados à 

prisão com trabalho, liberando o público menor de idade, mendigos, vadios, e os de-

mais cuja a pena era atribuída a infração penal de menor potencial ofensivo, elimi-

nando também a prática do período adaptação dos detentos em completo isolamento. 

Apesar dos avanços o sistema, continuava a reverberar a insegurança e a carência 
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de bem-estar e ressocialização dos presos, perpetuando a hierarquização social dos 

mesmos da sociabilidade capitalista.  

Com o advento do Estado Novo de Vargas, ao acentuar as expressões da ques-

tão social, em um cenário de crise global oriundo da eclosão da Segunda Guerra Mun-

dial, ocorre uma demanda do sistema prisional a novas intervenções. Destarte, a es-

trutura carcerária passa por um outro processo de aprimoramento, frente a constru-

ções de novas instalações e melhoria das Casas de Correções já existentes, reformu-

ladas para a concepção dos “modernos” presídios brasileiros (LEMOS,2010).  Nesse 

período também se encontrava em curso a implementação do mito da democracia 

racial, que gradativamente vai modelando na sociedade brasileira a “criminalização 

da pobreza em um esforço de limpar o elemento racial como sustentação dos sistema 

de desigualdade brasileiro” (BORGES,2018, p.52).  

Independente do término da regência de Vargas, os governos posteriores con-

tinuaram conservando a estrutura prisional. Contudo, ao irromper no país a Ditadura 

Militar (1964-1985), período evidenciado pela “supressão da democracia, dos direitos 

constitucionais, pela censura, pela perseguição política e pela punição aos que se 

posicionavam contra o regime militar” (LEMOS, 2010, p.131), as  prisões materializam 

um regresso as práticas oriundas do Antigo Regime, tais como tortura e a pena de 

morte. Nesse momento o Sistema Prisional deixou de reportar a Secretária de Justiça 

para compor a Secretaria de Segurança Pública, administrados por militares.  

Conforme Borges (2018) argumenta, levando em conta o Estado de exceção e 

a carência de estudos na temática, não é possível mensurar a repercussão das leis 

na criminalização e encarceramento dos cidadãos negros no contexto do regime mili-

tar.  

No desfecho da década de 70, perante a crise internacional, o Brasil é impac-

tado com a elevação nas taxas de inflação, dívida externa, desemprego e a o totalita-

rismo militar que acarretam na organização popular em defesa do restabelecimento 

da democracia no país.  Assim sendo, o sistema prisional passa a vislumbrar proveito 

aos militares, fomentando uma revisão dos códigos penais em vigência, que resulta 

na promulgação da Lei de Execução Penal 7.210 de 1984, que preconiza a regula-

mentação da execução de sanções e medidas de segurança na nação brasileira, 

dando congruência ao sistema penitenciário (LEMOS,2010).  
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A vigência da referida legislação para o apenado é apreendida na fase execu-

tória de pena, que em concordância o princípio da presunção da inocência exposto no 

artigo 5° inciso LVII da Constituição Federal de 1988 ocorrendo após o trânsito em 

julgado da sentença26, isto significa dizer, quando a decisão da autoridade judiciária 

não cabe mais recursos. A Lei de Execução Penal tem a finalidade de “efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmô-

nica integração social do condenado e do internado” (BRASIL, 1984).  

A referida lei prescreve também a tutela aos direitos a serem garantidos, desde 

que não sejam restritos pelo cumprimento de pena27. Dentre eles estão o direito à 

alimentação, vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração, previdência social, 

assistência material, saúde, educação, social e religiosa. Outrossim, responsabiliza o 

Estado na tutela para a pena prisional em condições dignas e salubres (BRA-

SIL,1984). Apesar dos avanços deliberativos, não há compatibilidade com o que se 

encontra preconizado e o que ocorre na prática, haja vista a perpetuação das super-

lotações e falta de infraestrutura que violam mais que a Lei de Execução Penal, como 

a própria Constituição Federal (MACHADO; GUIMARÃES,2014).  

O processo de redemocratização da sociedade brasileira em 1988, inaugura na 

Carta Magna uma reformulação da concepção do cárcere, objetivando na “preserva-

ção da ‘integridade física e moral do preso’, reconhecendo que mesmo sendo crimi-

noso este sujeito é um ser humano” (LEMOS, 2010, p.138), ademais, em caso de 

descumprimento a quaisquer garantias e direitos constitucionais o Poder Judiciário 

possui autorização para intervenção. Essa garantia também passa a ser estendida a 

família do apenado, que constantemente sofre com a estigmatização social.  

Em contraposição ao progresso conferidos pela Constituição Federal de 1988, 

em 1990 concretiza-se no país a ofensiva do neoliberalismo.  A política criminal no 

Estado Neoliberal “pretende remediar com um ‘mais Estado' policial e penitenciário o 

‘menos Estado’ econômico e social que é a própria causa da escalada generalizada 

 
26 Acerca da prisão em segunda instância, O Supremo Tribunal Federal havia interpretado a datar do 

ano de 2016 que era tal medida era aplicável e não sendo conferida como inconstitucional. Todavia, a 
partir do dia 07 de novembro de 2019, tal entendimento foi modificado de 6 votos a 5, por ficar compre-
endido que a prática dessa ocorrência lesaria o princípio da presunção da inocência, o que pode bene-
ficiar aproximadamente 5 mil presos dentro dessas condições.   
Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/ao-vivo/stf-julgamento-prisao-de-condenados-segunda-
instancia.ghtml> Acesso em 07/11/19 
27 Um dos exemplos de direito cerceado pela privação da liberdade é o direito político.  
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da insegurança” (WACCQUANT, 2001, p. 4)28, ao produzir as (contra) reformas que 

geram o escamoteamento da política social e supressão de direitos avançando para 

a elevação das transgressões sociais. Por conseguinte, o discurso criminalizante do 

negro e demais classes minoritárias (a serem aprofundadas no capítulo posterior), 

acarreta na saturação das prisões.  

Em concomitância a superlotação da estrutura carcerária, elevação das taxas 

de reincidência, que consoante ao IPEA (2015) varia a depender da unidade federa-

tiva entre 40% e 70%, dialogando com a precarização da vida, higiene e a negação 

de acesso à assistência jurídica, médica, odontológica, socioassistencial (MACHADO, 

2013), da qual 61% das mortes registradas no sistema prisional são representadas 

por doenças tratáveis, desenvolvidas não no momento anterior a reclusão, contudo 

no curso do cumprimento de pena carcerária29. 

Sendo assim, a falta de acesso aos serviços básicos, promove mais mortes do 

que a violência nas prisões. A figura abaixo sintetiza as principais rebeliões nos pre-

sídios brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 A realidade arguida por Waccquant alude a realidade americana. No Brasil, esse processo é consti-

tuído de modo divergente. Houve a redução do Estado meramente no que concerne o investimento em 
políticas sociais não no econômico (BEHRING, 2008).  
29 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/falta-de-higiene-de-assistencia-sao-responsaveis-

por-61-das-mortes-no-sistema-penitenciario-brasileiro-23967579> Acesso: 23/10/19 

Figura 1- Maiores rebeliões e massacres de presos no Brasil  
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                      Fonte: Portal G1, 2019 

Conforme o infográfico retratado (Figura 1), em 1992 verificamos que o Brasil 

vivenciou até o presente momento a maior rebelião da história do sistema prisional, 

conhecido como o Massacre do Carandiru30, conforme as informações colhidas no 

Portal G1(2019), esse episódio decorreu, mediante a ação da Polícia Militar que bus-

cava “controlar uma revolta” que estava acontecendo em um dos pavilhões da Casa 

de Detenção, com o emprego de armamento pesado. O desfecho dessa ocorrência 

findou com a morte de 111 presos, quantidade semelhante a rebelião posta pelo Pre-

sídio da Ilha de Anchieta em 1952, período no qual ainda não estavam em vigor a 

Constituição Federal e a Lei de Execução Penal, ambas recentes.  

Verifica-se ainda que, no ano de 2017 um aumento significativo da eclosão de 

rebeliões. A primeira expressão de subversão foi manifestada com 56 mortes no Com-

plexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, que em 2019 esse massacre foi repri-

sado com mais de 15 detentos mortos31. Ressalta-se que essa penitenciária participa 

da experiência de privatização da gestão prisional. 

 Melo e Rodrigues (2017) ao debruçarem no estudo de caso da Penitenciária 

de Alcaçuz a caracteriza como uma tragédia que por mais tenha sido protagonizada 

pelos presos, fora constituída e legitimada pelo descaso estatal com a instituição, le-

vando em conta que o conflito só foi moderado após 6 dias do seu começo, sendo 

também pela degradação das condições estruturais da prisão, que acirra a emergên-

cia de associação dos presos as facções como estratégia de sobrevivência.  

Ao analisarmos as condições de encarceramento na atualidade, observamos 

que eles se aproximam mais com as práticas do cárcere da Antiguidade do que com 

a proposta humanizadora das reformas criminais, perpetuando o corpo preto como 

objeto de poder a ser dominado e no cárcere como um lugar de morte. Portanto:   

O sistema prisional não está passando por uma crise, ele é uma crise, 
porque permanentemente é uma crise, e não se fala apenas do caso 

 
30 Cabe sinalizar que conforme o Portal G1(2019), apesar de 64 policiais chegarem a ser considerados 

culpados, em 1° instância pela morte de 77 dos 111 apenados. Contudo, em 2016, a Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu absolvição aos réus.  
31Disponível em:<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimasnoticias/2019/05/27/governo-doamazo-

nas-confirma-novas-mortes-em-presidios.htm> Acesso: 23/11/2019 
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brasileiro, pois o sistema penitenciário tem se mostrado como inefici-
ente no mundo inteiro, uma vez que a pena prisional não faz sentido, 
é ilógica, desequilibrada, contraditória, não pode por consequência se-
rem atendidas as finalidades, os objetivos que se pregam não podem 
ser alcançados pela pena prisional[...] se a economia do país vai bem, 
se há pouca desigualdade social, os cárceres tendem a ter menos pes-
soas presas; o contrário também é verdadeiro, quanto mais desigual 
é uma sociedade maior o número de excluídos e de pessoas encarce-
radas (ANDRADE; FERREIRA, 2015, p.118). 

A pena prisional carcerária desde da sua origem demonstra seu estado de de-

gradação ao não concretizar a humanização das penas, ressocialização dos apena-

dos, tanto assumidas pelo movimento de reforma penal. Outra vez cabe pontuar que 

o estabelecimento da pena prisional como cumprimento de pena reporta mais as exi-

gências demandadas da acumulação capitalista do que a progresso “civilizatório”. Por-

tanto, na sociabilidade capitalista tudo que possui rentabilidade ao capital, é aprovei-

tado para o uso deste, uma vez que o suposto estado de “falência” do Sistema Prisi-

onal na concepção neoliberal tem sua resolubilidade no projeto de privatização dos 

presídios, levando em conta a falta de investimentos para o aprimoramento das pri-

sões gera uma “reformulação” nas condições do preso. Contudo, como mencionado 

em parágrafos anteriores, a privatização não suprime a possibilidade de rebelião nas 

prisões, haja vista o massacre em uma penitenciária privatizada em 2017 e também 

em 2019.  

No Brasil, a implementação da privatização funciona em diferentes alternativas. 

A primeira dela se caracteriza pela privatização meramente no âmbito administrativo 

e a segunda, conforme é operacionalizado no Complexo Penitenciário em Ribeirão 

das Neves, Minas Gerais, em regime de Parceria Público-Privado (PPP), tanto na 

construção quanto administração32. Ainda que inaugurada em 2013, ainda se encon-

tra em fase de conclusão de obras33, com a capacidade de receber 2.164 apenados.  

Em harmonia com o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do 

Sistema Carcerário Brasileiro (2015) o custo de uma pessoa encarcerada para o poder 

estatal variava entre uma média 2, 4 mil, defronte com os cárceres que recebem a 

participação das empresas privadas, com uma elevação nos custos para 4 mil.  

 
32 Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/parana/ribeirao-das-neves-unica-ppp-penitencia-
ria-do-brasil/>. Acesso em 12/11/2019 
33 Apenas 3 das 5 unidades carcerárias foram construídas até o presente momento, sem previsão de 
conclusão de obras.   

https://www.gazetadopovo.com.br/parana/ribeirao-das-neves-unica-ppp-penitenciaria-do-brasil/
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/ribeirao-das-neves-unica-ppp-penitenciaria-do-brasil/
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O direcionamento político assumido pelo governo incentiva a constituição de 

outros modelos que ratificam a privatização, um desses, tramita no Congresso Nacio-

nal com o Projeto de Lei do Senado n° 580, de 2015, que objetiva, 

estabelecer a obrigação de o preso ressarcir o Estado das despesas 
com a sua manutenção no sistema prisional, mediante recursos pró-
prios ou por meio de trabalho (BRASIL, 2019). 

Verificamos que tal medida demonstra o retorno do trabalho compulsório nos 

cárceres para uma população seleta desprovida de recursos, assim como as antigas 

casas de trabalho e correção.  

 A debilidade das prisões corrobora de forma favorável a intervenção das em-

presas privadas com a questão carcerária, seja por intermédio da terceirização dos 

serviços gerais, de alimentação, assistência médica, propagando no imaginário popu-

lar a estima em que a empresa privada é mais “eficiente”. Dando gênese a um verda-

deiro negócio no emprego dos agentes penitenciários, fortalecimento das indústrias 

da segurança privada e bélica, por elucidarem a importância da população carcerária 

que perpassam sua força de trabalho, repercutindo no rendimento gerado por sua 

manutenção no cárcere (CHRISTIE, 1998) Sendo assim:  

A prisão se tornou um buraco negro no qual são depositados os detri-
tos do capitalismo contemporâneo. O encarceramento em massa gera 
lucros enquanto devora a riqueza social, tendendo, dessa forma, a re-
produzir justamente as condições que levam as pessoas à prisão (DA-
VIS, 2018, p.17).  

A prisão gera o movimento da acumulação do capital, aqueles que não forem 

absorvidos no mercado de trabalho, dado o contexto de (contra) reforma, serão re-

cepcionados com o encarceramento configurado como estratégia de controle social 

no exército industrial de reserva produzido pelo próprio capitalismo, por isso, é impor-

tante a conservação da sua estrutura débil.  
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CAPÍTULO 3- “ME VER POBRE, PRESO E MORTO JÁ É CULTURAL” 

No capítulo anterior, refletimos acerca do desenvolvimento da prisional no 

curso da história. Conjecturamos que a sua funcionalidade na sociabilidade capitalista 

versa sobre o controle social, dispondo de uma atuação seletiva às populações pau-

pérrimas, sobretudo dos negros.  

No último capítulo, discorreremos criticamente o impacto do recrudescimento 

penal, motivados pelo projeto neoliberal defronte ao encarceramento em massa da 

população negra e de seus indicadores sociais.  

 

3.1- O encarceramento em massa da população negra (des) velado nos dados 

do Departamento Penitenciário Nacional nos anos de 2016 e 2017  

A prática do poder punitivo ao longo da história, como vimos no capítulo ante-

rior, sempre operou de modo diferenciado às minorias sociais, utilizando-se do trata-

mento discriminante, a fim de neutralizar ou eliminar essas populações da sociedade. 

Ao desqualificar esses indivíduos e retira-lhe sua humanidade, classificando-os como 

inimigos da coletividade, ao violar as normas de condutas sociais a esses é legitimado 

concernir com toda e qualquer prática de imputação, com disposição de restituição do 

mal provocado (ZAFFARONI, 2007). 

Em tempos de recessão, para gerenciamento das classes perigosas o Direito 

Penal adquire novas formas para alimentar a desconfiança e suprimir qualquer alter-

nativa que não configure o discurso criminal, sendo assim apresenta-se como forma 

de  retirar a ameaça característica desses sujeitos da sociedade com a privação da 

sua liberdade, culminando na elevação de pessoas apenadas e reclusas no sistema 

prisional (PASTANA, 2009).  

O sistema carcerário brasileiro, atualmente corresponde a terceira maior popu-

lação encarcerada do mundo, com aproximadamente 812,564 mil presos34. A taxa de 

aprisionamento do país correspondente na proporção das pessoas que estão cum-

prindo pena prisional e a totalidade da população brasileira, entre os anos 2000 e 

 
34 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/24/pais-tem-superlotacao-e-

falta-de-controle-dos-presidios. Acesso em: 08.11.19 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/24/pais-tem-superlotacao-e-falta-de-controle-dos-presidios
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/24/pais-tem-superlotacao-e-falta-de-controle-dos-presidios
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2017, aumentou mais de 150% no Brasil. Em junho de 2017, foram registrados uma 

quantidade em torno de 349,78 pessoas para cada 100 mil habitantes (DEPEN, 2018).   

Para ilustrar essa informação, com base nos dados disponibilizados pelo De-

partamento Penitenciário Nacional (DEPEN, 2018, p.9) do Ministério da Justiça, po-

demos mensurar um exorbitante aumento na população carcerária brasileira mediante 

o gráfico abaixo: 

 

      Fonte: Ministério da Justiça. A partir de 2005, dados do DEPEN, 2018. 

A partir de 1990 podemos observar que a população de aproximadamente 90 

mil pessoas pertencentes ao sistema prisional brasileiro aumenta em 2017 para 726 

mil pessoas, um aumento que retrata o encarceramento em massa da população, 

ainda no ano de 2017 o acréscimo tenha sido pequeno.  

Cabe mencionar que o Brasil dispõe de 423.242 vagas que confronta com a 

população recepcionada de 726.354, revelando uma escassez de 303.112.  Dessa 

forma, contemplamos a superpopulação prisional e restrição para além da privação 

da liberdade, como das condições de vida.  

O encarceramento em massa se expressa na sociedade brasileira doravante a 

implementação do projeto neoliberal no país. A partir da década de 90 processou-se 

Gráfico 1- Dados quantitativos da evolução das pessoas privadas 
de liberdade entre 1990 até junho de 2017 
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uma restruturação do Direito Penal, dada a propagação da ilusão que o crescimento 

no crime, devia-se pelo afrouxamento da legislação. Por conseguinte, foram materia-

lizados o recrudescimento penal expressos na Lei de Crimes Hediondos (8.072/1994) 

e outros crimes equiparados a hediondo, como, a Lei de Tráfico de Drogas, Tortura e 

Terrorismo. A hediondez de um crime interfere no tratamento dado a progressão de 

regime, sendo no crime comum de 1/6, em oposição a 2/5 para réu primário e 3/5 

reincidente no crime hediondo. Esses do mesmo modo são autorizados a permane-

cerem mais tempo em prisão temporária, tendo o cerceamento da possibilidade de 

usufruir da liberdade provisória, bem como a inadmissibilidade da cláusula salvatória35 

(HABIB,2018).  

Conjecturamos que o agravamento desses crimes tem relação com a influência 

exercida por três movimentos internacionais na realidade brasileira:  O Direito Penal 

Máximo, Movimento de Lei e Ordem e a Teoria das Janelas Quebradas (HABIB, 

2018). 

O Direito Penal Máximo vai sendo consolidado pela ideologia que o Direito Pe-

nal é a solução para todos os problemas existentes na sociedade, logo, revela-se 

como o meio de controle social mais eficiente ao restringir a liberdade do sujeito trans-

gressor, sendo essa medida adotada em primeiro lugar.  

Já, o Movimento de Lei e Ordem foi idealizado por Ralf Dahrendorf figurando 

como uma reação a necessidade de reduzir os crimes na sociedade. Esse movimento 

fundamenta-se na concepção que “somente as leis severas, que imponham longas 

penas privativas de liberdade ou até mesmo a pena de morte, têm o condão de con-

trolar e inibir a prática de delitos (HABIB, 2018, p.471). Dessa forma, os crimes consi-

derados maia repugnantes deveriam ser punidos de modo mais repressivo ainda36.  

A Teoria das Janelas Quebradas, assimilada pelos cientistas James Q. Wilson 

e o psicólogo criminologista George Kelling, utilizam a imagem de janelas quebradas, 

 
35 A chamada cláusula salvatória seria uma forma do magistrado ao analisar o caso concreto, retirar a 

hediondez de um delito, entretanto sendo considerado hediondo todos os crimes tipificados na legisla-
ção, entende-se que a aplicação da cláusula salvatória lesaria a máxima da lei (HABIB,2018).  
36 Para maior profundidade no tema ver em: LYRA FILHO, R.; ARAÚJO JÚNIOR, J. M. de. Criminolo-

gia .3°ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992.  
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constatando a relação de causalidade entre a desordem e criminalidade37 (HABIB, 

2018). 

Além disso, a exasperação do sistema penal, do mesmo modo pode ser assi-

milada no impacto oriundo dos grandes eventos em relação ao emprego da vigilância 

e do monitoramento sobre a classes paupérrimas. 

 Nos últimos anos, Brasil foi responsável por sediar grandes eventos, que con-

tribuíram para a incrementação do poder coercitivo, conforme exemplificado abaixo. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvi-

mento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, conhecida como ECO 92, que estabele-

ceu o tratado internacional da Agenda 21, como um plano de objetivações que versam 

sobre preservação ambiental e refreamento das mudanças climáticas. Conforme a 

Justiça Global e MEPCT/RJ (2016) justificados pela plausível ameaça terrorista, foram 

registrados nesse período a expulsão de crianças em situação de rua residentes em 

áreas próximas ao evento pela Polícia Militar e conduzidas às regiões da Baixada 

Fluminense e São Gonçalo, territórios marcados pela alta incidência de homicídios 

desta faixa etária e atuação de grupos de extermínio.  

Nas proximidades do Pan-americano, realizados no Rio de Janeiro em 2007, 

um episódio que ficou conhecido como “Chacina do Pan” emergiu uma operação con-

junta das Policiais Militar, Civil e Força Nacional de Segurança no Complexo do Ale-

mão, resultando na morte de 19 pessoas em um só dia, como também dezenas de 

pessoas feridas, ao término do ano de 2007 estimam-se que 902 pessoas foram mor-

tas por ação policial, esse número apenas referente a cidade do Rio de Janeiro (ANIS-

TIA INTERNACIONAL, 2016).  

No ano de 2012 o país recebeu a Conferência das Nações Unidas Sobre De-

senvolvimento Sustentável. A Rio+20 foi concebida para a análise das pautas pontu-

adas na ECO 92. No curso do evento o MEPCT/RJ realizou visitas para inspecionar 

instituições de abrigamento que hospedavam pessoas em situação de rua. Embora 

 
37 “Se apenas uma janela de um prédio fosse quebrada, e não fosse imediatamente consertada, as 

pessoas que passassem pelo local e vissem que a janela não havia sido consertada concluiriam que 
ninguém se importava com isso, e em um curto espaço de tempo todas as demais janelas também 
estariam quebradas. Uma janela quebrada, mas que não é consertada, é sinal de que ninguém cuida 
e, portanto, não custa quebrar mais janelas” (HABIB, 2018, p.471). 
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esse grupo não se encontrava sentenciado a privação da liberdade, por meio da polí-

tica de limpeza social, verificou-se que essas pessoas foram dirigidas a esses esta-

belecimentos compulsoriamente, sem meio de mobilidade ou de saída, visto o isola-

mento geográfico desses locais (JUSTIÇA GLOBAL; MEPCT/RJ, 2016).  

A Copa das Confederações da Federação Internacional de Futebol e a Jornada 

Mundial da Juventude da Igreja Católica em 2013, ocorreu no Rio de Janeiro e no 

Brasil sucessivas manifestações de rua, denominadas de “Jornadas de Junho” que 

tinham como o foco o protesto contra o aumento abusivo nas tarifas do transporte 

público (SECCO, 2013). O MEPCT/RJ constatou, mediante as visitas institucionais 

nas penitenciárias e regime socioeducativo um aumento expressivo dos reclusos, em 

razão das manifestações (JUSTIÇA GLOBAL; MEPCT/RJ, 2016), entre eles, desta-

caremos o caso mais emblemático que demonstra a seletividade da justiça penal.  

Rafael Braga, 25 anos, negro, pobre e população em situação de rua, cursou 

até a 5° série do ensino fundamental e tem 06 irmãos. Como forma de auxiliar o sus-

tento da mãe e irmãos, vendia refugo que encontrava na feira de antiguidades da 

Praça XV de Novembro e recolhia latas. No meio da agitação das manifestações, foi 

preso no dia 20 de junho de 2013, no momento em que mais de um milhão de pessoas 

ocupavam as ruas do Rio de Janeiro, ainda que não fosse manifestante, motivo pelo 

qual não foi detido no caminho traçado pelo ato. Em sua posse, Rafael detinha duas 

garrafas plásticas, uma que continha água sanitária e a outra desinfetante da marca 

“Pinho Sol” (SOUZA; PINHEIRO, 2014).  

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro enquadrou a conduta de Rafael Braga no artigo 16, parágrafo único, III, da Lei 

10.826/2003 que versa acerca dos atos preparatórios em depósito para explosão, fun-

damentando que o material conduzido pelo indiciado era o equivalente a uma bomba 

conhecida como “Coquetel Molotov” com propósito de serem utilizados na manifesta-

ção. Sendo assim, Rafael foi condenado pelo juízo da 32° Vara Criminal da Comarca 

da Capital fluminense a sentença de cinco anos de reclusão em regime fechado, dez 

dias de multa, embora o laudo pericial da Polícia Civil tenha apurado que a quantidade 

de material químico nas garrafas era insignificante para configurar uma explosão. O 
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caso de Rafael Braga foi o único caso de sentença condenatória proveniente da Jor-

nada de Junho38.  

Conforme a Anistia Internacional (2016),  essas ações repercutem pelo ano ser 

o precursor da Copa do Mundo, acarretando em dezembro no Ministério da Defesa 

emitir novas deliberações para a utilização dos militares em operação de garantia de 

lei e da ordem e trabalhos de policiamentos, através do documento conhecido como 

“Garantia da Lei e da Ordem” (GLO), que foi reeditada no ano seguinte, de forma a 

torna-se mais demasiada.   

Ao longo dos anos de 2014, com a Copa do Mundo e Olimpíadas 2016, foram 

realizadas diversas violações aos direitos e garantias constitucionais, haja vista as 

remoções de comunidades, internamento compulsório da população em situação de 

rua e adolescentes, privação do direito da liberdade de expressão e manifestação. O 

investimento em infraestrutura com estádios culminou na remoção de 170 mil pessoas 

de suas residências, no Rio de Janeiro. Foram 4.772 famílias, totalizando 16.700 pes-

soas de 29 comunidades, destaca-se ainda que a maioria era residente nas favelas, 

que ao menos tiveram acesso à informação que haviam sido despejadas, não rece-

bendo indenização compatível, sendo redistribuídas em localidades mais afastadas 

da cidade, que dificultavam o acesso ao serviço público, modulando um outro ele-

mento de poder, chamado racismo ambiental.  

O racismo ambiental configura uma extensão do racismo estrutural da sociabi-

lidade capitalista, expresso em uma segregação de justiça ambiental, o apartamento 

racial nas cidades, espaços e territórios, identificado em uma sucessão de condicio-

nalidades que impossibilita o acesso a serviços e a mobilidade social. Esse aspecto 

de racismo encontra-se associado ao desenvolvimento e expansão do capital ao pau-

perismo e supressão da população negra, quilombolas, entre outras minorias sociais. 

 
38 O caso de Rafael Braga não se encerra dessa forma, após cumprir com a pena em regime fechado, 

pela progressão de pena foi obrigado a trabalhar com tornozeleira. No ano de 2016, ele foi abordado 
por policiais nas redondezas de sua casa, e preso com um flagrante forjado, consoante a depoimentos 
de testemunhas. Em 2017, depois de um ano de prisão provisória, foi condenado a 11 anos de prisão, 
com base nos depoimentos dos policiais que o prenderam. No referido ano, ao contrair tuberculose na 
prisão, inicialmente tem seu pedido de conversão de pena prisional em regime domiciliar negado, con-
cedido posterior a um mês. A datar de novembro 2018, Rafael é absorvido da acusação de associação 
ao tráfico, tendo sua pena reduzida em seis anos, seguindo em cumprimento de pena. Disponível em: 
<https://www.liberdadepararafael.meurio.org.br/#block-11176> Acesso em 08/11/19 
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A seletividade explica-se pela classificação conferida da classe dominante de consi-

derar esses grupos como contrates sociais suscetível a exoneração da sociedade 

(SANTANA, 2019).   

Como a MEPCT/RJ é um órgão recente, inaugurado em 2011. Pondera-se que 

entre dezembro de 2011 e setembro de 2014, o acréscimo da população prisional no 

Rio de Janeiro saltou de 29.045, para 38.568, representando de 32,8%, enquanto o a 

média nacional no mesmo período foi de 10,2% (Justiça Global; MEPCT/RJ, 2016).  

No ano de 2015, antecessor das Olimpíadas a Defensoria Pública do Rio de 

Janeiro (2016) revelou a média da prisão conservou-se em alta no encarceramento 

de aproximadamente 44.600 apenados, que sete meses após, marca 50.000, expri-

mindo os movimentos de recrudescência penal, debilitando as instalações físicas di-

ante do grande encarceramento.  

Na contemporaneidade, quando analisamos a intervenção política no sistema 

prisional, reparamos a ausência de qualquer esforço para fomentar melhorias ou re-

primir o saturamento das prisões, tendo em consideração a apresentação do pacote 

anticrime ao Congresso Nacional, de iniciativa do atual Ministro da Justiça do Brasil 

Sérgio Moro. Em suas palavras ao discorrer do projeto de lei: "É um projeto simples, 

mas robusto, com medidas bastante objetivas. É um projeto que interessa a todo o 

Brasil e a toda sociedade" (Trecho retirado da matéria do Ministério Público e a Segu-

rança Pública em 08/11/19)39.  

Entre as temáticas mais debatidas do pacote anticrime estão: A permissibili-

dade de prisão em segunda instância, a qual foi interpretada recentemente pelo Su-

premo Tribunal Federal como inconstitucional; Mudanças no Instituto de Legítima De-

fesa em caráter especial aos agentes públicos que possibilita o magistrado conceder 

uma causa atenuante de pena ou deixar de aplicá-la em casos de excesso de legítima 

defesa nas hipóteses de justificável medo, surpresa ou violenta emoção (BRA-

SIL,2019). Haja vista a pressão exercida pelas entidades do Direito, como a Ordem 

dos Advogados do Brasil e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, tais medidas 

foram retiradas por maioria do Congresso. Não obstante ao que remete o excludente 

 
39 Ministério da Justiça: “Sérgio Mouro apresenta o pacote anti-crime”.Disponível 
em:<https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1549193850.56>Acesso: 08/11/19.  

https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1549193850.56
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de ilicitude o presidente Jair Bolsonaro retornou a pauta ao Congresso, por meio de 

um projeto de lei, que segue em tramitação40. 

Acerca do referido projeto ressalta-se que, embora o mesmo induza no cresci-

mento da população em privação de liberdade, o mesmo não apresenta propostas 

para a reforma e expansão das infraestruturas penitenciárias, confrontando qualquer 

forma de objetividade que não seja o encarceramento em massa e do extermínio.  

A pena privativa de liberdade no Brasil é preconizada pelo Código Penal em 

três tipos de regimes: fechado, semiaberto e aberto. O regime fechado caracteriza-se 

pelo cumprimento de pena em estabelecimentos de segurança máxima ou média, que 

deveria alojar os condenados em cela individual, com seis metros quadrados de área 

mínima. A modalidade semiaberta é operada nas colônias, nos quais os encarcerados 

são instalados coletivamente. Por último o sistema aberto executado em domicílio lo-

calizados de forma a impedir que o apenado tenha possibilidade de fuga. A execução 

de pena no Brasil constitui de modo progressivo ao comportamento do condenado 

(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2015).  

Em face do exposto, outro dado importante de ser problematizado configura na 

natureza da prisão dos apenados.   

 

Gráfico 2- Pessoas privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo 
de regime do Sistema Penitenciário 

 

 
40Consultor Jurídico: “Bolsonaro encaminha projeto que amplia excludente de ilicitude”. Disponível 
em:<https://www.conjur.com.br/2019-nov-21/bolsonaro-encaminha-projeto-amplia-excludente-ilici-
tude?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter> Acesso: 21/11/2019.  
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https://www.conjur.com.br/2019-nov-21/bolsonaro-encaminha-projeto-amplia-excludente-ilicitude?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.conjur.com.br/2019-nov-21/bolsonaro-encaminha-projeto-amplia-excludente-ilicitude?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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Fonte: Departamento Penitenciário Nacional, 2018.  

Conforme o gráfico acima, podemos aferir que a taxa das pessoas privadas de 

liberdade dada a natureza da prisão e o tipo de regime, demonstra que 43, 57% dessa 

população foi sentenciada em regime fechado, número semelhante ao de pessoas 

que se encontram presas sem condenação.  

No curso dos anos a taxa dos presos provisórios obteve múltiplas variáveis. Em 

2014, essa taxa predominava no sistema prisional, correspondendo em torno de 46%, 

sendo gradativamente  reduzindo em 2016 para 40% e como demonstra o gráfico em 

2017 para 33,29% na média nacional, todavia alguns estados nacionais a parcela da 

população encarcerada sem condenação lidera, como no caso de Piauí, represen-

tando 60%, Amazonas categorizando 53,85%, Bahia exibindo 51,62%, entre outros 

(DEPEN,2018).  

De acordo com a Justiça Global e MEPCT/RJ (2016), a oscilação desses dados 

revela a atuação do Supremo Tribunal Federal em revogar decretos de prisão preven-

tiva que não apresentam fundamentações, que omitem a especificação da conduta 

praticada ao réu e que ratifiquem a sua reclusão antes do esgotamento de todos os 

recursos. Conquanto, aduz o CNJ (2018), que em 2018 a quantidade de presos que 

não foram julgados retornou a hegemonia do regime carcerário com cerca de 40,14%, 

em contraste com 35,15% dos apenados com sentença definitiva. Ressaltar-se ainda 

que, na análise das sentenças proferidas nas varas criminais em harmonia com a 

natureza da prisão do réu, o IPEA (2014) desvelou que 37% dos presos sem conde-

nação, na sentença definitiva não foram condenados a pena prisional, o que repre-

senta quatro em cada dez presos provisórios, o que nos remete ao encarceramento 

de custódia do Antigo Regime.  

A fim de aprofundarmos o perfil da população encarcerada no Brasil, iremos 

considerar a classificação no que se refere a faixa etária, a etnia/cor, grau de instru-

ção, gênero e tipo de crime cometido. 
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Gráfico 3- Percentual de presos no Brasil classificados pela faixa etária 

 

      Fonte: Departamento Penitenciário Nacional, 2018.  

Ao observar o gráfico, verificamos que a população prisional no Brasil 

concentra sua preponderância na juventude, sendo suas maiores incidências o 

público entre 18 a 24 anos (29,95%) e 25 a 29 anos (21,11%), totalizando uma 

população de cerca de 54%. Levando em conta que a população jovem no âmbito  

nacional  de 18 a 29 anos, na projeção da pirâmide etária no Brasil decai 

gradativamente a uma média de 10,9%, há uma discrepância da população 

encarcerada em relação ao número de jovens no território brasileiro (IBGE, 2019).  

Além disso, verificamos que essa juventude encontra-se mais suscetível a 

vulnerabilidade social, sendo identificada com  o  dobro da média nacional na condição 

do desemprego com 25,7%, podendo esse número aumentar, diante do de uma 

economia em recessão (IBGE, 2019), ou figurando como a parcela da população mais 

exposta a violência, contabilizando entre os 65.602 casos de homicídios ocorridos em 

2017, desempenhando 35.783 dessa população. Sendo assim, 69,9 homicídios a 

cada 100 mil jovens (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2019).  

Destaca-se ainda que, conforme mencionado no primeiro capítulo, os negros 

retratam o fragmento mais acometível por essa indicação, tendo em vista que a cada 

23 minutos um jovem negro é morto no Brasil41. 

 
41 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-mulheres-chama-de-escandalo-morte-de-23-mil-jo-

vens-negros-por-ano-no-brasil/>.Acesso em 16/11/19.  
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       Fonte: Departamento Penitenciário Nacional, 2018.  

Em 2017, as informações no tocante a etnia/cor da população prisional do 

DEPEN respeitou a classificação utilizanda pelo IBGE, dissolvendo o grupo pardo e 

preto em uma categoria exclusiva. A classificaçao racial da população sempre 

configurou uma problemática, presente desde do primeiro censo demográfico quando 

o ajuntamento pardo correspondia o estrato populacional que não se considerava nem 

branca, nem preta como consequência da misceginação no território brasileiro. 

Ademais, a difusão das teorias raciais concretizaram  na inferiorização dos negros no 
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Brasil, acarretando em uma concepção perjorativa dessa camada social, afetando a 

autodeclaração das pessoas enquanto pretas, a mensurar que no último censo 

demográfico, apenas 7,4% da população nacional se afirmou enquanto preta, contra 

47,9% brancos e 43,2% pardos(CAMPOS, 2013).  

Isto posto, considerando que a classificação racial dos presos são elaborados 

de acordo com o discernimento dos gestores, dado o impasse da identificação, iremos 

considerar a população parda e preta em um único agrupamento.  

Tendo como base os outros parâmetros desenvolvidos ao longo do trabalho, 

inferimos que 63,64% da população representada no sistema carcerário, computa os 

indivíduos negros. Ao confrontarmos essa parcela, com a população negra totalizada 

no território nacional constatamos um grupo de cerca de 55.4% dos cidadãos 

brasileiros. Os negros representam de forma expressiva a classe proletária, 

concebendo uma maioria em relação ao povo brasileiro, contudo em uma minoria  se 

comparadas as esferas de poder, hegemonicamente atribuida aos  grupos  brancos  

(CHAVES, 1971). 

A classe que controla a forma como são produzidas as ideias dominantes, 

possui hegemonia no controle social. Por conseguinte, como é fundamental para 

quem dispõe do controle, manter-se com ele, por meio da apropriação da produção 

de ideias dominantes, esses interpretam e justificam as contradições do modo de 

produção capitalista de acordo com seus interesses (SOUZA, 2017).  

Na transição da sociedade de castas para a sociedade de classes o negro 

conserva a sua subalternidade, a julgar pelos esforços da classe dominante de difundir 

no Brasil o darwinismo racial, a eugenia, as teorias lombrosianas, o mito da 

democracia racial que cooperaram para a marginalização do negro que persiste até 

os dias atuais. Portanto:  

O processo de criminalização, nos componentes de produção e de 
aplicação de normas penais, protege seletivamente os interesses das 
classes dominantes, pré-seleciona os indivíduos estigmatizáveis 
distribuídos pelas classes e categorias sociais subalternas e, portanto, 
administra a punição pela oposição de classe do autor, a variável 
independente que determina a imunidade das elites de poder 
econômico e político e a repressão das massas miserabilizadas e sem 
poder das periferias urbanas, especialmente as camadas 
marginalizadas do mercado de trabalho, complementada pelas 
variáveis intervenientes da posição precária no mercado de trabalho e 
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da subsocialização — fenômeno definido como administração 
diferencial da criminalidade (SANTOS, 2008, p. 126) 

O cárcere na sociabilidade capitalista, figura como superestrutura legitimadora 

da ordem social reproduzindo a estrututuração das classes, haja vista as contradições 

presentes na sociabilidade capitalista, por meio da condução de grupos minoritários 

previamente selecionados as margens da sociedade, sem condições materiais de 

prover seu sustento. Logo, o encarceramento em massa da população negra 

demonstra que o racismo na sociedade brasileira não se findou, perpetuando a 

seletividade desses no sistema prisional.  

Ao aferir os dados do IPEA (2015), observamos a seletividade penal no que diz 

respeito a aplicação de penas em varas criminais que compete o julgamento de 

infrações penais de maior potencial ofensivo e as penas culminadas nos Juizados 

Especiais Criminais que recepcionam as contravenções penais, das quais o Promotor 

de Justiça cincunscreve a conduta. Nas varas criminais a frequência dos negros é 

majoritária com 57,6%, enquanto os brancos representam 41,9%. Nessa esfera, 

46,8% das sentenças proferidas são materializadas na pena privativa de liberdade. 

Nos juizados, sendo cabível aplicação da pena restritiva de direito, bem como na 

suspensão do processo,contrastando com as varas criminais, 52,6% dos casos 

analisados correspondem a maioria branca e 46,2% do público negro.  

Conforme Borges (2018) a justiça criminal encontra-se articulada com o 

racismo, operacionalizando suas manifestações, com o fim em promover a 

conservação dessa estrutura de dominação presente na sociedade brasileira, bem 

como nas desiguldades fundamentadas na hierarquização racial. Isto posto, o 

encarceramento não corresponde a mera privação de liberdade, mas sim a privação 

de direitos e acirramento das condições de vulnerabilidade, inviabilizando o progresso 

da população negra na ascenssão social,  restruturando o racismo na sociedade 

brasileira de modo a corroborar com o genocídio do negro de um projeto de 

embranquecimento que ainda se faz presente.  

Progrediremos nosso estudo socioeconômico da população encarcerada, 

mediante a escolaridade desses indivíduos.  
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Gráfico 5- Percentual de presos por grau de instrução 

 

        Fonte: Departamento Penitenciário Nacional, 2018.  

O gráfico acima demonstra a fragilidade no caráter educacional da população 

encarcerada no Brasil, da qual há o predomínio de 51,35% da população prisional 

sem o 1° grau completo. Apenas 13, 15% dessa parcela possui o  ensino fundamental 

completo, para 14,98% do ensino médio incompleto. Conforme avançamos no grau 

de instrução, mais conferimos a falta de acesso da população carcerária aos 

segmentos mais qualificados.  

De acordo com o PNAD Contínua (2017) na média nacional a disparidade das 

pessoas sem o ensino fundamental incompleto corresponde a 33% para 26,8% da 

população com o 2° grau completo, ou seja apesar de reproduzir a realidade da 

maioria dos brasileiros sem o acesso ao ensino médio, a conformidade entre aquelas 

que concluíram o ensino médio é mais proprocional, o que não ocorre na realidade 

penitenciária, ao passo que inferimos que a população encarcerada é constituída 

preponderantemente pelos cidadãos negros, interpretamos a esse dado no tocante 

ao comprometimento da população negra no acesso aos direitos básicos.   

Considerando a carência na formação das pessoas privadas de liberdade, 

discorriremos breviamente sobre a educação prisional.  
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A datar de 2010 o Conselho Nacional de Educação aprovou as deliberações 

oriundas das ações de diversas categoriais da sociedade, órgãos no âmbito federal e 

estadual, de entidades comprometidas na implementação das Diretrizes Nacionais 

para a promoção educacional para jovens e adultos em privação de liberdade, que 

embora inibidos de sua mobilidade social, não estão exclusos de todos os demais 

direitos, entre os quais situa-se a educação (ONOFRE;JULIÃO, 2013).  

A posteriori, em 2011 foi instituido o Plano Estratégico de Educação no âmbito 

do Sistema Prisional pelo Decreto n°7.626, objetivando a ampliação e qualificação a 

oferta de educação nos estabelecimentos penais, vislumbrando a educação básica na 

modalidade de educação de jovens e adultos, como também a profissional e 

tecnológica e a educação superior. A normativa expressa o fomento da reintegração 

social, por intermédio da atividade educacional, articulação dos órgão de educação e 

execução penal, assim como na elaboração de políticas para recepção educacional à 

criança que por conta da reclusão de sua mãe, encontre-se em no aparelho carcerário 

(BRASIL, 2011).  

Outrossim, a Lei de Execução Penal sofreu modificações para incluir além do 

trabalho na remissão da pena, o estudo. A contagem de tempo é figurada em razão 

de 1 dia de cumprimento de pena a cada 12 horas de assiduidade escolar, seja ela 

relalitva ao ensino fundamental, médio, profisisonalizante, superior ou requalificação 

profissional, das quais precisam ser fracionadas em 3 dias. Caso suceda alguma 

eventualidade com o sentenciado que impossibilite a continuidade das atividades 

escolares, ele permanece sendo agraciado pela remissão da pena  (BRASIL,1984).  

Para ilustrar a implementação desses regulamentos, Silva (2017) verificou ao 

analisar o Colégio Estadual Dona Lourdes Estivalete Teixeira, uma unidade escolar 

que corresponde a um dos sistema penitenciário do estado de Goiás que apenas 

1,82% da população encarcerada apresentam-se matriculados na escola, 

correspondendo a quantidade de 72 alunos. Não obstante, suprimindo o número de 

presos que evadiram ou desistiram, apenas 40 alunos dos que estão matriculados 

possuem assiduidade a primeira fase do ensino fundamental, por meio da educação 

dos jovens e adultos, despencando a estatística para 1,01%, exprimindo o 

espaçamento do que é preconizado com a prática.  
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Apesar dos avanços normativos, identifica-se que a educação prisional subsiste 

com a correlação de forças institucionais, “que se pretendem como espaços de 

(re)ducação e (re)socialização, ao construir uma experiência ancorada  no exercício 

autolitário do poder” (ONOFRE;JULIÃO, 2013, p.56), a fim de não desqualificar a 

hostilidade carcerária. Destarte, permanece como um desafio constante, dada a 

precariedade da infraestrutura, a demanda por vagas, maior do que a oferta e a 

desobrigação de formação dos educadores particular.  

A fim de apresentar a apreciação do gênero no sistema prisional, diante da 

omissão desses dados em alguns estabelecimentos carcerários, nos quais não são 

realizados recortes de gênero, há uma dificuldade na apreensão integral da 

diferenciação da população encarcerada  masculina e feminina. Todavia, conforme o 

DEPEN (2017), em 2016 estima-se que existiam cerca de 42 mil mulheres privadas 

de liberdade, das quais 62% eram negras, predominantemente jovem, com o grau de 

instrução demonstrando que apenas 15% finalizaram o ensino médio e que desse 

número,  cerca de 75% dessas mulheres possuem ao menos um filho. 

 Nos últimos anos observou-se um crescimento expressivo da população 

feminina encarcerada, indicativo que iremos aferir a seguir.  

Gráfico 6- Evolução da população prisional feminina 

 

   Fonte: Departamento Penitenciário Nacional, 2017.  

Defronte a descrição do gráfico, verificamos que o crescimento das mulheres 

encarceradas entres os anos de 2000 até 2016 obteve uma progressão exponencial, 
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decorrente no ano de 2000 em 5,6 mil para um avanço de 42,4 mil em junho de 2016. 

Os números representam entres as referidas datas, um aumento de 656% das mulhe-

res em cumprimento de pena privativa de liberdade, em face da progressividade mas-

culina com 293%.  

Historicamente quando o sistema prisional passou a corresponder a principal 

forma de cumprimento de pena, as mulheres estavam submetidas aos homens no 

ambiente privado, figurando como sua propriedade. A ocorrência de um crime por um 

homem era vislumbrada de forma naturalizada, sendo então cabível a sanção da jus-

tiça criminal. A despeito das mulheres, no mesmo período a transgressão a norma, as 

caracterizavam enquanto histéricas, loucas, conferindo um tratamento adverso as pri-

sões, contudo a abordagem moral no âmbito psiquiátrico nos espaços dos conventos, 

manicômios e afins (BORGES,2018).  

Nos primórdios do século XX as penas femininas vão se assemelhando com a 

masculinas. No cenário nacional, apenas na década de 80 passam a ser materializa-

dos os estabelecimentos específicos para a mulher privada da liberdade, contudo na 

década seguinte passam a ser reformadas e norteadas essa segmentação com mais 

igualdade. Não obstante essa igualdade culmina no trato desumanizado nas institui-

ções penitenciárias, o que ainda podemos notar atualmente, na relação da oferta de 

27.029 nos estabelecimentos penais, que não supre um déficit de 15.326 mulheres 

encarceradas, intimidando o desfrute desse grupo a serviços como visita, higiene, o 

cuidado da saúde, especialmente na gravidez, entre tantos outros (DEPEN, 2017).  

Apreender a situação das mulheres carcerárias, diz respeito a reflexão da cri-

minalização das mulheres negras no decorrer dos anos. Se no Brasil colônia eram 

culpabilizadas pelos estupros sofridos, dada a sua objetivação, nos dias atuais, conti-

nuam sendo responsabilizadas pelos assédios, violência que perpassam os espaços 

domésticos, dado o sexismo institucional como 

conjunto de normas, valores, ações, rotinas ou regulamentos, 
propagados por determinadas instituições, que privilegiam um  sexo 
em relação ao outro, ou uma forma de orientação sexual em relação 
às demais com base nas ideologias de gênero e sexualidade. A 
heterossexualidade obrigatória, a inferiorização das mulheres, a 
centralidade do macho como o condutor das relações sociais, quando 
propagados no âmbito institucional, são expressões do sexismo 
institucional. Em última instância, tais expressões têm por base a 
forma em que uma dada sociedade identifica e se apropria de 
diferenças biológicas e anatômicas entre os sexos, diferenciando 
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mulheres de homens e dando-lhes tratamento desigual (SANTOS, 
2014,p.44).  

Semelhante a funcionalidade do racismo na sociabilidade burguesa, o sexismo 

constitui a superestrutura de organização das classes sociais pelas diferenciações de 

gênero, utilizando-se das características biológicas entre homens e mulheres para 

justificar o tratamento desigual, ao passo que reformula os espaços a serem ocupados 

por cada um. Entretanto, levando em consideração a perspectiva interseccional pre-

sente na sociedade e especialmente na realidade prisional.   

É preciso compreender que classe informa a raça. Mas raça, também, 
informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como 
a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira como a 
raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as inter-
secções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre 
essas categorias existem relações que são mutuas e outras que são 
cruzadas. (DAVIS, 2016, p.19 e 20) 

A interseccionalidade demonstra que as divergências de gênero não são as 

únicas existentes. O encarceramento em massa da mulher negra atravessa sua con-

dição de gênero, estende-se como o modus operandi do controle social, da qual a 

mulher negra conserva a sua vulnerabilidade e opressão, nas relações em virtude das 

da sua negritude, do seu gênero, como também pela sua despersonalização resul-

tante do sistema penitenciário, demonstrando que cada uma das categorias mencio-

nadas estão articuladas, da mesma forma que dispõem de especificidades no modo 

de produção capitalista, a ratificar a história do negro na sociedade brasileira e seus 

indicativos de pauperismo.  

As transformações estruturais no que remete a classe, raça, gênero, renovam 

o sistema punitivo do cárcere, dissimulando o acirramento da seletividade, haja vista 

a reconfiguração do Direito Penal para o recrudescimento das penas a exercerem um 

papel singular no encarceramento da população negra, em que o combate ao tráfico 

de droga imputa o fenômeno do superencarceramento dos negros, em especial a mu-

lher negra, conforme demonstra o gráfico a seguir.   

Gráfico 7- Classificação dos presos pelos principais tipos de crimes de 
acordo com o gênero 

Masculino 
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Feminino

 

 

    Fonte: Departamento Penitenciário Nacional, 2018.  
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 Em relação a população masculina a predominância das infrações aponta para 

a conduta dos crimes contra o patrimônio (roubo, furto, extorsão, entre outros), recep-

cionando por volta de 228 mil pessoas, seguido de cerca de 140 mil sujeitos reclusos 

em razão da Lei de Drogas. De maneira avessa, as drogas foram imputadas para uma 

população feminina, em torno de 15 mil, sendo a causa preeminente do aprisiona-

mento das mulheres, isto significa dizer que, se reuníssemos todos os demais crimes 

expostos no gráfico em um único grupo, não ultrapassaria a quantidade de mulheres 

encarceradas pela Lei de Droga.  

A julgar pelos movimentos de recessão econômica vivenciados na atualidade 

oriundos da execução do neoliberalismo no Brasil, observamos o acirramento do an-

tagonismo da sobrevivência, que sucede no rebaixamento das condições materiais da 

classe proletária aos maiores indícios de pauperismo. Ao passo que as crises capita-

listas são instauradas na sociedade, elas cooperam para o aumento de crimes, por 

conseguinte, os períodos que demarcam melhorias significativas para a subsistência 

das classes marginalizadas são acompanhados do refreamento dos crimes, especial-

mente contra o patrimônio (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004).  

Não obstante, defronte o desmonte das políticas sociais conduzem ao trata-

mento mais robusto para os crimes patrimoniais exercido pelas classes subalternas, 

visto a disparidade existente no confronto das infrações fomentadas pelo colarinho 

branco e corrupção agraciados por uma relativa imunidade a figurar a forma em como 

estão estruturadas as relações de poder das classes, ainda que a lesão contra o pa-

trimônio público seja teoricamente mais danosa a sociedade do que naqueles que 

versam acerca do interesse do indivíduo particular (RIBEIRO,2013). 

Ademais dos crimes praticados contra propriedade de outrem, a preconização 

da Lei de Drogas 11.343/2006 consoante aos fundamentos do aprisionamento de ho-

mens e mulheres apresentados pelo gráfico, demonstram a sua influência no encar-

ceramento em massa da população negra.  

Inicialmente cabe expor que o padrão de enfrentamento às drogas tal como 

conhecemos nos dias atuais, tem seu marco na Primeira Conferência Internacional 

sobre o Ópio, em 1912, em Haia, figurando na preocupação em controlar o consumo 

da droga do ópio, assim como nas suas consequências para a saúde. As diretrizes 
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elaboradas por essa conferência repercutem na atualidade como uma guerra interna-

cional às drogas. Entretanto, na realidade brasileira o proibicionismo delas esboça 

para além da legalidade, sendo determinado historicamente pela convergência do ra-

cismo, xenofobia, sexismo, moralismo que se encontram integradas como superestru-

turas necessárias a acumulação capitalista (FERRUGEM, 2018).   

Segundo Ferrugem (2018) a gênese da guerra às drogas desvela a transição 

da sociedade escravocrata para a constituição do Brasil República. Inaugurado o sé-

culo XX o uso da maconha tornou-se alvo de tutela estatal, tendo em consideração a 

política de branqueamento nacional, destaca-se que, a criminalização do uso que não 

estava associado a Medicina, constantemente a planta cannabis estava correlacio-

nada aos costumes dos africanos, sobretudo nos rituais de curandeirismo das religi-

ões de matrizes africanas.  

Isto posto, uma vez que o combate as substâncias psicoativas acatavam as 

hierarquizações sociais e raciais, elas foram convertidas pelas classes dominantes, 

como um instrumento perigoso, estando agregado aos negros e pobres, consequen-

temente sendo criminalizado. Desta forma:   

Não é a guerra às drogas que inventa o racismo no Brasil, no entanto, 
sua ideologia organiza ações estatais de grande impacto com um am-
plo consentimento social que permite que as vidas negras sigam va-
lendo tão pouco. A ação violenta das forças de segurança nas perife-
rias e favelas, o encarceramento absurdo, o número de mortos na 
guerra às drogas e as demais ações criminosas do Estado reúnem um 
conjunto de motivos suficiente para que nosso país dedique uma ação 
emergencial para buscar soluções a essa situação complexa. No en-
tanto, a letargia para cessar essa guerra tem nos custado milhares de 
vidas todos os anos, sem mobilizar pesquisas ou estudos, sem produ-
zir políticas públicas eficientes, resultado de séculos de racismo que 
produziu a naturalização das diversas situações de violência sofridas 
sobretudo pelas pessoas negras (OLIVEIRA; RIBEIRO, 2018, p.39) 

O combate ao comércio de droga potencializa a sociedade de classes, repro-

duzindo mediante as instituições sociais um clima de insegurança , fazendo com que 

a população passe a legitimar quaisquer instrumentos, a fim de suprimir essa irregu-

laridade da sociedade, vislumbrando em espetáculo punitivo, do qual alude que “ser 

duro com o crime passou a ser a regra, todavia, configura-se no oposto de ser inteli-

gente para com o crime, a política de encarceramento, a política de do desfile de via-

turas e armas pela cidade como solução da criminalidade” (VALOIS, 2017, p.418). 
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O superencarceramento dos negros, em especial da mulher negra, materializa 

um perfil de “vulnerabilidades sociais, necessidade de sustento dos filhos e família, 

[...], violência e abuso doméstico-sexual” (BORGES, 2018, p.18). A incompletude da 

lei penal no que remete a classificação com referência ao uso e o tráfico de drogas, 

valida na tipicidade do comportamento das mulheres como traficantes, ainda que não 

coincida com a sua prática, corroborando no seu encarceramento.  

Caso fosse considerada enquanto usuária, poderia ser aplicada as medidas 

despenalizadoras que na Lei de Droga contempla como substitutivas obrigatória da 

pena prisional. No entanto dada a seletividade do sistema penal e a sua funcionali-

dade sucedem na majoração da sua pena ao combinar a apreensão da droga com a 

associação ao tráfico, que imputa a hediondez na infração. A privação da liberdade 

dessas mulheres exprime a fragilidade dos espaços ocupados por elas, tornando-as 

como um alvo fácil, haja vista que, a participação feminina na parte mais alta da hie-

rarquia do tráfico ocorre de forma minoritária. Outra forma de estarem interferidas com 

a questão, são reveladas no envolvimento de seus filhos(as) com o comércio ilegal ou 

até mesmo daquelas que são conduzidas a traficância após seus maridos serem pre-

sos ou mortos como estratégia de sobrevivência (SANTORO; PEREIRA, 2018).  

A guerra às drogas atinge a sociedade como um todo, seja no redirecionamento 

dos gastos das políticas públicas para as políticas de segurança, na violência exposta 

no cotidiano, dado a falta de êxito do poder repressivo de conter os avanços da trafi-

cância, atestando que a proibição exorta a elevação da produção e a diminuição do 

valor atribuído a mercadoria, levando em conta que sua ilicitude corrobora na sua 

valorização (VALOIS,2017). Sendo assim, a criminalização da droga pode ser men-

surada no tocante não a justiça, contudo no interesse político e comercial que afeta 

majoritariamente a população negra tanto daquelas que são mortas pela ação da po-

licial, bem como nos policiais mortos.  

Consonante com o exposto no capítulo I, no curso da história brasileira, o negro 

obteve participações significativas nas instituições militares. Segundo o Anuário Bra-

sileiro da Segurança Pública (2019), no ano de 2018, 343 policiais Civis e Militares 

foram assassinados, 75% deles mortos fora do serviço. O perfil desse grupo é carac-

terizado em cerca de 97% homens, por volta de 51,7% negros, embora eles não re-

presentem a maioria nessas instituições. Outrossim a pesquisa também revela que 

mais policiais são vítimas de suicídio do que assassinados em operações, totalizando 
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aproximadamente 104 casos, oriundo de transtornos mentais desenvolvidos pelo am-

biente de trabalho.  

À vista disso, tanto são faces do projeto genocida do Estado, o negro que morre 

em operação policial, como o policial negro que está mais vulnerável a morrer, ou 

desenvolver alguma questão psíquica. Desvela-se uma banalização na sociedade, em 

relação a morte de pessoas negras, sendo constatado que 56% da população brasi-

leira concorda com a frase que a morte exorbitante dos negros gera menos comoção 

do que a morte de uma pessoa branca42.  

Recentemente o deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) posteriormente ao 

ato da quebra de uma placa em exposição da Câmara dos Deputados, em virtude ao 

dia da Consciência Negra, a qual denunciava a morte de jovens negros mortos por 

policiais, afirmou que:  

O tráfico absorve uma boa parte das pessoas que moram nas comu-
nidades, e a maioria dessas pessoas é de origem negra.  Portanto, o 
resultado disso é que, em confronto com policiais, as [pessoas] que 
estão no tráfico acabam sendo vitimadas. E aí, se a maioria é negra, 
o resultado só pode ser esse (Trecho retirado da matéria da Carta Ca-
pital em 20.11.19).43  

O discurso permeado de racismo e estereótipos da cultura negra e periférica 

como marginal, resgata o discurso da classe dominante no contexto da pós-abolição, 

imputando o crime de drogas restrito aos negros e pobres, por sua disfunção moral, 

ocultando qualquer reflexão do processo histórico de criminalização dessas classes, 

desconsiderando  os condomínios de luxos como territórios de esconderijo e produção 

de droga44, ou pela Classe A como o público que mais consomem essas substân-

cias45.   

Conforme pesquisa formulada (sendo a princípio alvo de censura do governo) 

pela FIOCRUZ (2017), embora o governo intensifique o combate da guerra às drogas, 

os indicativos apontam na inexistência de epidemia de drogas ilícitas no Brasil, con-

 
42 Disponível em:< http://vidasnegras.nacoesunidas.org/> Acesso: 16.11.19 
43Disponível em:< https://www.cartacapital.com.br/politica/negros-sao-mortos-por-serem-maioria-no-
trafico-diz-deputado-do-psl/> Acesso em: 20.11.19.  
44Disponível em: <https://d.emtempo.com.br/policia/93917/condominios-de-luxo-sao-esconderijos-de-
traficantes-em-manaus> Acesso em: 20.11.19. 
45Disponível em:<https://www.estadao.com.br/noticias/geral,classe-a-e-maior-consumidora-de-drogas-
revela-fgv,69531> Acesso em: 20.11.19 

http://vidasnegras.nacoesunidas.org/
https://www.cartacapital.com.br/politica/negros-sao-mortos-por-serem-maioria-no-trafico-diz-deputado-do-psl/%3e%20Acesso
https://www.cartacapital.com.br/politica/negros-sao-mortos-por-serem-maioria-no-trafico-diz-deputado-do-psl/%3e%20Acesso
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tudo, em um surto de substâncias lícitas, como o álcool e medicamentos. Logo, ob-

serva-se que o combate à droga deve ser tratado como questão de saúde pública, 

não mediante no autoritarismo ao incorporar políticas de internações compulsórias 

nas comunidades terapêuticas e como caso de polícia, conforme explanados na pre-

sidência de Jair Bolsonaro46.  

 A política de drogas fomentou na manutenção do racismo na sociedade brasi-

leira, em face da impossibilidade de punir os negros, em razão da sua cor, tal como 

no Código Penal antecessores que criminalizava a capoeiragem e outras expressões 

da cultura negra,  na atualidade o racismo é velado na lógica que a droga fundamenta 

o aprisionamento e a morte, pois “ se ele está preso ou foi morto, só pode ter sido 

consequência da sua escolha de ser bandido”, ou até mesmo na naturalização  da 

sua miserabilidade, perante a sua culpabilização oriunda da falta de vontade e esforço 

para ascender socialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 O Globo “Bolsonaro sanciona lei que permite internação voluntária de dependentes químicos”. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-sanciona-lei-que-permite-internacao-in-
voluntaria-de-dependentes-quimicos-23721399> Acesso: 20.11.19 

https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-sanciona-lei-que-permite-internacao-involuntaria-de-dependentes-quimicos-23721399
https://oglobo.globo.com/sociedade/bolsonaro-sanciona-lei-que-permite-internacao-involuntaria-de-dependentes-quimicos-23721399
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O modo de produção capitalista opera na sociedade de forma a produzir e re-

produzir as relações sociais, em face do domínio do capital, sendo materializado me-

diante a mercadoria. No curso da formação do capitalismo brasileiro, a mercadoria da 

força do trabalho negra foi instrumento primordial para o desenvolvimento econômico 

não só do cenário nacional, bem como no contexto internacional.  

A inserção do negro na sociedade brasileira encontrava-se associada com a 

exploração da mão-de-obra escrava. Ao passo que que esse regime socioeconômico 

passa a lesar a expansão capitalista da Inglaterra, esta reage de forma a coagir o 

tráfico negreiro, que acaba sendo oficialmente proibido em 1850. Diante da conjun-

tura, a economia brasileira passa a sofrer os seus impactos, ocasionando em uma 

transformação na forma de visualizar os escravos, que como mercadoria não mais tão 

barata e de fácil escambo, precisou ser preservada.  

A tutela conferida tinha o fim em assegurar a propriedade privada, com a pre-

conização de legislações que exerciam um controle dos escravos libertos, demar-

cando os espaços a serem ocupados por estes na transformação de uma sociedade 

de castas para uma sociedade de classes, como um proletário pertencente ao frag-

mento mais pauperizado. O lumpemproletariado negro exprime a condução destes as 

mazelas sociais, haja vista a sua exclusão no mercado de trabalho.  

As desigualdades sociais e raciais produzidas com a emergência do capita-

lismo no Brasil expressam a questão social, tal fenômeno ao corroborar com o des-

pertamento do proletariado enquanto classe social e as contradições do sistema ca-

pitalista, gera o antagonismo social. Para a neutralização das massas revolucionárias, 

a infraestrutura econômica influencia a superestrutura presente na vida material, legi-

timando a ordem societária, ao mesmo tempo que impõe os interesses da classe do-

minante.  

À vista disso, o racismo como partícipe da superestrutura reproduz a manuten-

ção da estruturação social pautadas em preconceitos, discriminações, estigmas para 

o êxito do modo de produção capitalista, que incorpora como fundamento, saberes 

pertencentes a ciências darwinistas, eugênicas, criminológicas, pontuando as diferen-

ças da sociabilidade burguesa, como divergências pertencentes a naturalização.  



 

87 
 

As determinações históricas dos indicadores sociais e econômicos do negro 

ainda permanecem influenciando na subalternidade dessa população, tendo em vista 

que estes possuem maiores possibilidade de serem acometidos com o desemprego, 

subemprego, pobreza, assassinato, violência, sobretudo diante das faltas de oportu-

nidades de acesso a promoção social, acaba sendo absorvido pelo sistema prisional.  

A gênese da estrutura carcerária também se relaciona com o desenvolvimento 

da sociedade de classes, dispondo de funcionalidade para o controle social das po-

pulações mais pauperizadas. No caso do Brasil, o sistema carcerário elevou o racismo 

a um novo patamar, levando em consideração a falência do mito da democracia racial, 

o encarceramento viabilizou a conservação do embranquecimento do país, ao con-

templar uma ferramenta de genocídio do negro. O encarceramento em massa da po-

pulação negra revelado com a guerra às drogas, omite as disparidades socioeconô-

micas, de uma justiça seletiva a uma população majoritariamente negra, jovem, com 

um baixo grau de instrução e pobre.  

Nessa conjuntura, a julgar pela natureza interventiva da profissão de Serviço 

Social, podemos aferir que  

o agravamento da questão social decorrente do processo de re-estru-
turação produtiva e da adoção do ideário neoliberal repercute no 
campo profissional, tanto nos sujeitos com os quais o Serviço Social 
trabalha – os usuários dos serviços sociais públicos – como também 
no mercado de trabalho dos assistentes sociais que, como o conjunto 
dos trabalhadores, sofre o impacto das mudanças que atingem o exer-
cício profissional (RACHELIS, 2009, p.6).  

Ao passo que as movimentações no cerne do capital produzem o acirramento 

dos antagonismos sociais, o assistente social não se apresenta alheio aos mesmos, 

sofrendo o impacto tanto por pertencer a classe trabalhadora como na sua prática 

profissional demandada cada vez mais para uma intervenção imediata que não opera 

com o fim na emancipação dos sujeitos, conquanto no seu silenciamento,  reprodu-

zindo em seu exercício profissional valores e estigmas oriundos da sociabilidade bur-

guesa.  

Em face da integração do assistente social na divisão sócio-técnica do trabalho,  

no âmbito coletivo esse profissional elabora respostas, busca solucionar as divergen-

tes questões apresentadas, mediante articulação de seus conhecimentos teóricos-

metodológicos, interventivos, habilidades técnicas-profissionais, e o seu direciona-

mento ético como ferramenta estratégica, a julgar por sua especificidade no campo 
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de mediação entre classes e Estado, logo não há neutralidade, conquanto um caráter 

político. Na concretização de suas atribuições profissionais, o assistente social atua 

defronte a correlação de forças, sendo assim, ao mesmo tempo que atua nas neces-

sidades sociais, antagonicamente reproduz a perspectiva dominante (GUERRA, 

2017).  

Levando em considerações os dados do Depen (2018) atualizados até junho 

de 2017, estima-se a existência de 1.478 assistentes sociais trabalhando dentro dos 

cárceres no Brasil , entre os quais, cerca de 995 desses são efetivos, 62 comissiona-

dos, 114 terceirizados, 307 temporários, ou seja em torno de 483 assistentes sociais 

encontram-se em vínculos instáveis, suscetíveis a sua exclusão do quadro técnico a 

qualquer momento, impactando na continuidade das ações desenvolvidas e a subsis-

tência dos mesmos, pois assim como os demais participantes da classe trabalhadora, 

carece da venda da sua força de trabalho para sobreviver.  

O sistema prisional brasileiro representa a terceira maior população encarce-

rada do mundo, totalizando 812, 564 mil presos, destarte, também é possível identifi-

car a desproporcionalidade no que concerne à demanda da população encarcerada e 

a oferta de profissionais do Serviço Social (1.478). O assistente social como um pro-

fissional fundamental para a efetivação da Lei de Execução Penal no que tange não 

apenas os direitos dos apenados, assim como na assistência de seus familiares, ob-

serva-se que em face disso, não é do interesse da classe dominante, a ampliação de 

vagas desse profissional nestes espaços.  

O sucateamento das condições de realização de trabalho do assistente social 

figura como uma forma de preservação da funcionalidade das prisões na sociabilidade 

capitalista, de modo a impossibilitar o atendimento integral das carências desses usu-

ários e suas famílias, assegurando dessa forma o encarceramento como instrumento 

de extermínio da população do exército industrial de reserva. Portanto o acesso a 

garantias e direitos desse grupo é formulado por meio de diversas contradições, haja 

vista que ao mesmo tempo que sucede avanços na superestrutura jurídica, no que 

concerne a preconização de direitos, por outro lado reformula os instrumentos que 

possam gerar na exclusão ou no mínimo obstaculizar o acesso aos mesmos.  

O avanço do conservadorismo na sociedade, a intensificação do controle re-

pressivo frente ao acirramento das expressões da questão social e escamoteamento 
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das políticas sociais expressam também um retrocesso na direção ético-política de-

fronte a requisição do assistente social em ações que reportam as práticas interventi-

vas do passado da profissão, em uma circunscrição que confronta até mesmo a con-

cretização das ambições profissionais, haja vista que na estrutura carcerária muita 

das vezes não é possível nem mesmo assegurar direito. Por conseguinte:  

o   momento   que   vivemos   é   um   momento   pleno   de   desafios.   
Mais   do   que nunca   é   preciso   ter   coragem, é   preciso   ter   
esperanças   para   enfrentar   o presente.   É   preciso   resistir   e   
sonhar.   É   necessário   alimentar   os   sonhos   e concretizá-los   dia-
a-dia   no   horizonte   de   novos   tempos   mais   humanos, mais 
justos, mais   solidários (IAMAMOTO, 2003, p.17) 

Embora represente um desafio, é necessário compreender que mesmo em es-

paços historicamente constituídos para a segmentação social e genocídio, é possível 

a elaboração de respostas profissionais. A atuação do trabalho dos assistentes sociais 

no que tange as políticas criminais, perpassa o acesso dos direitos dos apenados e 

familiares do sistema penitenciário, corresponde também a sua intervenção nas polí-

ticas de Segurança Pública, assim como seu envolvimento na internação compulsória 

da população em situação de rua como forma de “limpeza urbana”. 

Os resultados obtidos pela pesquisa impulsionaram na necessidade de estudar 

o processamento do trabalho profissional no Cárcere e quais as estratégias utilizadas 

para garantia e ampliação de direitos dos apenados, frente a discrepância das suas 

objetivações profissionais com a política de encarceramento. Tendo em vista os pro-

jetos profissionais e societários em disputa, o trabalho também provocou a emergên-

cia de estudo de como se processa a articulação do assistente social com os movi-

mento de direitos humanos, tais como a Rede de mães e familiares da Baixada, que 

tem em suas pautas o combate ao genocídio da juventude negra, e a Frente Estadual 

pelo Desencarceramento, fundamentado na luta contra a seletividade do sistema pri-

sional, encarceramento em massa e privatização dos presídios.  

Outro aspecto importante é a difusão desta realidade, por meio de publicações 

para desvelar a face perversa do sistema prisional e dos vários tipos de racismo pro-

duzidos e reproduzidos na sociedade capitalista, que são formados desde da invisibi-

lidade da população negra no acesso as de políticas públicas, a perpetuação da sua 

subalternidade, extermínio, e quando esses não são factíveis, seu encarceramento.   

.  
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