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RESUMO 
A modernidade líquida é marcada pela fluidez e instabilidade das instituições e das relações, onde 
a fragmentação, individualismo e isolamento, aliados a um sistema econômico capitalista cada 
vez mais liberal, impossibilita o indivíduo pobre de alcançar suas metas e realizações pessoais. 
Este processo de anomia, define a atividade criminosa pela falta de oportunidades, emergindo o 
cenário de insegurança generalizada, que produz altos índices de encarceramento. Dessa forma, 
o presente trabalho tem como objetivo investigar e identificar os fatores sociais e políticos que 
fomentam o encarceramento em massa e contribuem para a formação do atual Estado Penal. Para 
tanto, será utilizada uma pesquisa de caráter bibliográfica de abordagem qualitativa, utilizando-
se como marco teórico as ideias desenvolvidas por Zygmunt Bauman e por John Rawls, vez que 
o encarceramento massivo recai sobre um grupo social bem específico. 
 
 
Palavras-chave: Encarceramento em massa; Segregação; Desigualdade social; Sociedade 
líquida; Meritocracia. 
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RESUMEN 
La modernidad líquida está marcada por la fluidez e inestabilidad de las instituciones y las 
relaciones, donde la fragmentación, el individualismo y el aislamiento, combinados con un 
sistema económico capitalista cada vez más liberal, hacen imposible que los pobres logren sus 
metas y logros personales. Este proceso de anomia define la actividad delictiva por la falta de 
oportunidades, emergiendo el escenario de inseguridad generalizada, que produce altas tasas de 
encarcelamiento. Así, este trabajo tiene como objetivo investigar e identificar los factores sociales 
y políticos que propician el encarcelamiento masivo y contribuyen a la formación del actual 
Estado Penal. Para ello, se utilizará una investigación bibliográfica con enfoque cualitativo, 
utilizando como marco teórico las ideas desarrolladas por Zygmunt Bauman y por John Rawls, 
ya que el encarcelamiento masivo recae en un grupo social muy específico. 
 
 
Palavras clave: Encarcelamiento masivo; Segregación; Desigualdad social; Sociedad liquida; 
Meritocracia.            
 
 
ABSTRACT 
Liquid modernity is marked by the fluidity and instability of institutions and relationships, where 
fragmentation, individualism and isolation, combined with an increasingly liberal capitalist 
economic system, make it impossible for poor individuals to achieve their personal goals and 
achievements. This anomie process defines criminal activity by the lack of opportunities, 
emerging the scenario of generalized insecurity, which produces high incarceration rates. Thus, 
this work aims to investigate and identify the social and political factors that encourage mass 
incarceration and contribute to the formation of the current Penal State. For that, a bibliographical 
research with a qualitative approach will be used, using as theoretical framework the ideas 
developed by Zygmunt Bauman and by John Rawls, since the massive incarceration falls on a 
very specific social group. 
 
KEY WORDS: Mass incarriage; Segregation; Social inequality; Liquid society; Meritocracy. 
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I. INTRODUÇÃO 

A Modernidade Líquida refere-se a época em que as relações que compõem a 

sociedade e o mundo se encontram em um estado similar ao estado liquefeito da matéria, 

flexíveis e voláteis, podendo dispensar na maioria das vezes a “liga” necessária para 

manter as partes do sólido unidas. Dessa forma, essa nova condição traz consigo a 

fragilidade da posição social e a insegurança da existência, que sempre está 
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acompanhando a vida na modernidade líquida, essas situações, transformam-se 

facilmente em incitações à segregação-exclusão1 

Neste sentido, os padrões sociais que banalizam a ordem social da modernidade 

tornaram-se liquefeitos, a classe, o Estado-nação, a cidadania, juntamente com a livre 

expansão global das forças de mercado, configuraram como mecanismos fundamentais à 

ordem capitalista para vigiar e punir a os estratos sociais mais baixos. Tais fatores, 

somados à desigualdade e à segregação social, são evidenciados no sistema carcerário 

contemporâneo, que deixou de operar como mecanismo de aprisionamento do indivíduo 

transgressor e passou a operar como mecanismo de aprisionamento desses estratos 

populacionais2. 

Dessa forma, é no sistema carcerário brasileiro que se percebe que a modernidade 

líquida patenteia a falácia da democracia burguesa, dado que é impossível que ocorra a 

socialização de instituições de qualidade situadas sob os contornos do modo de produção 

capitalista. Consequentemente, a maioria dos indivíduos presos não tiveram melhores 

oportunidades ao longo de suas vidas, principalmente o acesso a instituições de educação, 

saúde e habitação. 

Neste ínterim, as camadas mais pobres da sociedade, que são elas, na maior parte, 

as principais vítimas da desigualdade social, não possuem condições socioeconômicas de 

adquirir os pré-requisitos indispensáveis para disputar as posições sociais mais relevantes, 

posto que em regra, essas posições sociais, serão ocupadas pelos mais privilegiados, que 

tiveram acesso, desde a mais tenra idade, a uma gama de bens materiais e culturais, que 

farão toda a diferença na disputa por cargos, posição e reconhecimento social, tornando 

a meritocracia uma grande falácia. 

Destarte, a partir da adoção da ideologia meritocrata, os privilégios de nascimento, 

de posição social e de classe, fomentam uma sociedade em que o merecimento pessoal é 

a mola propulsora das realizações individuais que produzem as grandes desigualdades 

sociais. Sendo assim, os problemas que ocorrem no sistema prisional, acarretando o 

encarceramento em massa, estão diretamente relacionados com a ausência de 

oportunidades e igualdade desse sistema político-social. 

 
1 BAUMAN, Zygmunt. Confiança e medo na cidade. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2009, p.21. 
2 MINHOTO, Laurindo Dias. Encarceramento em massa, racketeering de estado e racionalidade neoliberal. 
Lua Nova: Revista de Cultura e Política. 2020, n. 109, p. 167.  
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Em vista disso, Bauman (2009, p.5), explana que “o tecido social é submetido a 

intensas pressões que produzem uma verticalização crescente: os ricos tendem a se tornar 

ainda mais ricos, desfrutando as oportunidades disponibilizadas pela ampliação dos 

mercados, enquanto os mais pobres afundam na miséria, destituídos de sistemas de 

proteção social”. Desse modo, a pobreza e a segregação social são identificadas como 

produto da modernidade líquida e se reproduzem através de mecanismos excludentes em 

que a vulnerabilidade é legitimada no meio social, excluindo os sujeitos do acesso aos 

bens e riqueza socialmente produzidos, no momento que fragmenta as políticas. 

Desta feita, a ideologia burguesa meritocracia, no sistema carcerário, torna-se, 

ainda mais, um mecanismo reprodutor de desigualdade dentro do sistema social, e, por 

consequência disso, as políticas públicas são vistas como guerra, e não como tarefa 

comum, resultando nas consciências da ação social3. Para tanto, o sistema carcerário 

revela a dependência de instituições, uma vez que, aqueles que permanecem sob custódia 

do Estado são os mais vulnerabilizados e criminalizados da sociedade. 

Neste diapasão, o presente trabalho tem como objetivo investigar e identificar os 

fatores sociais e políticos que fomentam o encarceramento em massa e contribuem para 

a formação do atual Estado Penal. Para tanto, será utilizada uma pesquisa de caráter 

bibliográfica de abordagem qualitativa, utilizando-se como marco teórico as ideias 

desenvolvidas por Zygmunt Bauman e John Rawls (1997, p.38) vez que “o intuicionismo 

do senso comum toma forma de grupos e princípios bastante específicos, cada um 

aplicando um problema particular de justiça”. 

 

II.  SOCIEDADE LÍQUIDA E SEGREGAÇÃO SOCIAL 

A passagem da criminalidade de sangue para uma criminalidade de fraude faz 

parte de todo um mecanismo complexo, onde figuram o desenvolvimento da produção,4 

o aumento das riquezas, uma valorização jurídica e moral maior das relações de 

propriedade, que resultou nas campanhas de exclusão dos menos favorecidos, 

estimulando métodos de vigilância mais rigorosos e um policiamento mais estreito da 

população. 

 
3 BAUMAN, Zygmunt. Confiança e medo na cidade. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2009. 
4 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: O Nascimento da Prisão. 35.ed. Tradução Raquel Ramalhete. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p.66. 
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Neste ínterim, a lógica do consumo entrou no lugar da lógica da moral, assim, as 

pessoas passaram a ser fortemente analisadas não pelo que elas são, mas pelo que elas 

compram. Desse modo, Bauman (2013, p.14), explana que “a economia líquida moderna 

tem como a principal preocupação é evitar o sentimento de satisfação em seus antigos 

objetos e encargos, agora transformados em clientes; e, de maneira bem particular, 

neutralizar sua satisfação total, completa e definitiva, o que não deixaria espaço para 

outras necessidades e fantasias”.  

Neste sentido, o consumo irracional, fomentou os fetiches pelas marcas, deixando 

de importar o produto em si, mas a sua fabricante e o seu preço. Desta feita, este sistema 

de consumo tornou-se o meio para conter as massas empobrecidas, sem trabalho e jogadas 

à praia da sorte, posto que o neoliberalismo precisa de estratégias globais de 

criminalização e de políticas cada vez mais duras de controle social5. 

Desse modo, na medida que se aumentam as incertezas, os indivíduos devem lutar 

para se inserir numa sociedade cada vez mais desigual. Assim, a falta de oportunidades 

de estudo e de emprego, sob a lógica líquida, levam o jovem à criminalidade. Para tanto, 

a sociedade líquida evidencia a falácia da democracia burguesa, enquanto guardiã do 

estado democrático, haja vista que no Brasil há coexistência de um Estado de Direito 

instituído, que governa para os incluídos economicamente, e de um estado de exceção, ao 

qual estão submetidos os territórios ocupados pela pobreza.  

Nesta vertente, as cidades tornam-se objeto de novos e intensos fluxos de 

população e de uma profunda redistribuição da renda: seja nos bairros nobres, com a 

formação de uma elite global móvel e altamente profissionalizada, seja nos bairros 

populares, com a ampliação dos cinturões periféricos, onde se junta uma enorme 

quantidade de populações deserdadas6, tornado a segregação social e racial a ferramenta 

indispensável de controle e exclusão social dos grupos subalternos7. 

Em vista disso, a multiplicação de incivilizados que faz um bairro se tornar 

violento, mas é a decadência econômica e a segregação que, ao minar as possibilidades 

de vida, alimentam possíveis distúrbios. Neste contexto, o negro e pobre acaba 

 
5 BATISTA, Vera Malaguti. Introdução a crítica à criminologia brasileira. Rio de Janeiro: Revan. 2011, 
p.28. 
6 BAUMAN, Zygmunt. Confiança e medo na cidade. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2009, p.5. 
7 BORGES, Juliana. Encarceramento em massa. São Paulo: Sueli Carneiro. Pólen, 2019, p.37. 
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abandonado à própria sorte, ficando preso, muitas vezes injustamente, ou até mesmo 

cumprindo uma pena maior do que o crime supostamente cometido8.  

Na produção do encarceramento em massa muitas das novas estratégias de 

controle da conduta encontram na gestão dos espaços urbanos justamente as condições 

para a ativação de uma lógica de securitização de espaços que se põe cada vez mais em 

termos de monitoramento de riscos9. Dessa forma, os comportamentos típicos dos 

indivíduos pertencentes às classes subalternas, e que contradizem às relações de produção 

e de distribuição capitalistas, eles formam uma rede muito fina, enquanto a rede é 

frequentemente muito larga quando os tipos legais têm por objeto a criminalidade 

econômica, e outras formas de criminalidade típicas dos indivíduos pertencentes às 

classes de poder10.  

Assim sendo, verifica-se que o sistema punitivo acompanha o desenvolvimento 

da sociabilidade burguesa, posto que o Estado tenta manter através do controle penal 

repressivo, os grupos subalternos, que não conseguem se adequar ao sistema de consumo, 

tornando o encarceramento em massa o principal meio punitivo no modelo de produção 

capitalista. Desse modo, a mídia, no seu processo de inclusão e utilização do medo, 

produz cada vez mais as subjetividades punitivas11, o senso comum, desprovido dessas 

mídias sensacionalistas, veem a prisão como única saída para conter a “bandidagem”. 

Ante o exposto, Bauman (1999, p.114), dispõe que a segregação é uma forma 

“quase visceral e instintiva de reagir a toda diferença”. Visto que a massa de detentos do 

sistema carcerário brasileiro, não é composta de assassinos perigosos, mas de pessoas 

sem antecedentes criminais, detidas por crimes não violentos ou de baixo impacto12, o 

que torna os presídios depósitos de pessoas, que vivem em situação que viola o princípio 

da dignidade humana13. 

 
8 WACQUANT, L. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: 
Revan, 2009.  
9 MINHOTO, Laurindo Dias. Encarceramento em massa, racketeering de estado e racionalidade neoliberal. 
Lua Nova: Revista de Cultura e Política [online]. 2020, n. 109, p.168.  
10 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3.ed. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p.165. 
11 BATISTA, Vera Malaguti. Introdução a crítica à criminologia brasileira. Rio de Janeiro: Revan. 2011, 
p.28. 
12 BORGES, Juliana. Encarceramento em massa. São Paulo: Sueli Carneiro. Pólen, 2019, p.20. 
13 ACHADO, Nicaela Olímpia; GUIMARÃES, Issac Sabbá. A Realidade do Sistema Prisional Brasileiro 
e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Revista Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro 
de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. v. 5, n.1, p. 566-581, 1º Trimestre de 2014, p.566-581. 
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Para tanto, o discurso de epidemia e de amedrontamento da população em relação 

às substâncias ilícitas cria o caldo necessário para a segregação de territórios periféricos 

sob o verniz de enfrentamento a esse “problema” social. Assim, esta justificativa é uma 

ideologia que cobre o fato de que o direito penal tende a privilegiar os interesses das 

classes dominantes, e a imunizar do processo de criminalização comportamentos 

socialmente danosos típicos dos indivíduos a elas pertencentes, e ligados funcionalmente 

à existência da acumulação capitalista, e tende a dirigir o processo de criminalização, 

principalmente, para formas de desvio típicas das classes subalternas14. 

Por conseguinte, Keynes (1996, p.14), dispõe que “este processo terminaria 

também por se constituir num desastre social, por promover ociosidade do equipamento 

instalado e desemprego”. Desta feita, a única forma de contestar o intuicionismo, 

composto neste processo, é apresentando critérios reconhecidamente éticos para explicar 

os pesos que, em nossas avaliações, julgamos apropriado atribuir a pluralidade de 

princípios15. 

 

III. MERITOCRACIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ECONÔMICO 

VIGENTE 

A meritocracia é um sistema ou modelo de hierarquização e premiação baseado 

nos méritos pessoais de cada indivíduo, contudo, o mérito pessoal nem sempre se conecta 

com aquilo que é merecido, senão por uma fantasia, cujo fundamento dependeria 

exclusivamente de uma análise econômica, eliminando a análise científica e social de 

uma sociedade. Dessa forma, a ideologia de mérito na relação entre o sistema penal e 

formação econômico-social, revelam, também, o processo geral de conservação e de 

reprodução das desigualdades sociais.16  

Neste sentido, quanto mais uma sociedade é desigual, mais ela tem necessidade 

de um sistema de controle social do desvio de tipo repressivo, que é realizado através do 

aparato penal do direito burguês17. Desse modo, o estabelecimento da riqueza é um 

 
14  BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3.ed. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p.165. 
15 RAWLS, JOHN. Uma Teoria da Justiça. Tradução Almiro Pisseta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo. 
Martins Fontes.1997, p.43. 
16 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3.ed. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002.p.15. 
17 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3.ed. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2006.p.207. 



 

Revista Controversia nº 2. (Año 2021) 
ISSN 1577-4090 
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 8 

símbolo fundamental de êxito do sistema meritocrático, ligado aos fatores econômicos e 

sociais, potencializam a estrutura conservadora de segregação e exclusão social dos 

grupos subalternos. 

Em face dessa estruturação ideológica, a meritocracia, especialmente no sistema 

carcerário, deixa explícita a falácia da democracia burguesa, a política enquanto 

ferramenta resolutiva e o Estado burguês enquanto guardião e executor do contrato 

social18. Haja vista que as condutas de muitos indivíduos são limitadas pelas 

considerações de natureza técnica19 e econômica, como por exemplo, a maioria dos 

indivíduos, encarcerados não tiveram melhores oportunidades ao longo de suas vidas, 

principalmente o acesso à educação, visando garantir um futuro melhor.  

Nesse diapasão, Sandel (2020, p. 22), explana que “a meritocracia em uma 

sociedade desigual pode ser tratada como leilão do mérito, pois, aqueles que alcançam o 

topo querem acreditar que seu sucesso tem justificativa moral, isto é, que os vencedores 

devem acreditar que conquistaram o sucesso através do próprio talento e empenho”. 

Contudo, a meritocracia da política burguesa tornou-se um sistema fechado e 

autossustentável, onde apenas a elite consegue fornecer educação de qualidade e 

capacitação adequada aos seus filhos, que por sua vez, mantém o ciclo de benefício e 

riquezas dessa classe.   

Destarte, a perspectiva dialética na qual o indivíduo é capaz de superar suas 

limitações sociais e familiares e atingir sucesso e reconhecimento tem sido explorada 

intencionalmente pela classe dominante para a manutenção e perpetuação de seus 

privilégios. Posto que as camadas mais pobres da sociedade, não possuem as condições 

socioeconômicas de adquirir os pré-requisitos indispensáveis, como a educação de 

qualidade, para disputar as posições sociais e os cargos mais relevantes, se tornando 

reféns do capital. 

Ademais, Sandel (2020, p. 38), relata que a meritocracia é a “política da 

humilhação'', conseguinte a isso, é indubitável que o sistema meritocrático é fraudado,  e 

os vencedores trapacearam ou manipularam o caminho até o topo. Como resultado, o 

sistema escolar vislumbra-se como um dos segmentos do aparelho de seleção, logo após, 

 
18 GOMIDE, U. de S.; ASSIS, N. P.; FIDALGO, F. S. R. Encarceramento em massa e necropolítica: 
agravamento da crise carcerária na pandemia do covid-19. Trabalho & Educação, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 
195–212, 2021, p.2010. 
19 MERTON, Robert King. Teoria y estructura sociales. Tradução de Florentino M. Torner e Rufina 
Borques. México: FCE, 2002, p.212-213. 
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vem a discriminação e marginalização, reproduzindo a estrutura social pelos critérios de 

avaliação do mérito individual, com efeitos discriminatórios20.  

Assim, fica explícito o efeito dominó da política neoliberal, que está ligado ao 

endurecimento das leis penais, dado que a desigualdade social e a ausência de 

oportunidades resultam no encarceramento em massa, consistindo a ação deliberada do  

Estado  burguês  que  gera  seus  marginais  e  depois  os  descarta  de diferentes maneiras, 

dentre elas o encarceramento21. 

Em vista disso, quando a sociedade insiste na criação de uma meritocracia 

erroneamente dita “justa”, onde as posições ocupadas no âmbito social refletem enquanto 

esforço e talento podem ter sido empenhados, fica corrompida a interpretação deste 

sucesso. Logo, se o problema da meritocracia fosse apenas a prática que fica aquém do 

ideal, a solução seria aperfeiçoar a igualdade de oportunidade, buscando uma sociedade 

na qual pessoas conseguissem, independentemente do ponto de partida na vida, 

verdadeiramente subir o quanto seus esforços e talentos as levassem22.   

Desta feita, as políticas neoliberais, em especial a meritocracia, são 

frequentemente apontadas como o principal elemento responsável pelas mudanças e pelo 

endurecimento das políticas penais, representadas sobretudo pelo encarceramento em 

massa. Através desta política, a sociedade moderna reprime o diverso, pois em todos os 

sistemas normativos particulares em que ocorre, é uma técnica essencial para a 

conservação da desigualdade e do poder alienado23. 

 

IV. ENCARCERAMENTO EM MASSA NO BRASIL 

A percepção da construção dos presídios possui uma grande significativa social, 

principalmente nos presídios brasileiros, que registram uma explosão na população 

carceraria, que por sua vez, é portadora de uma população bem específica, sendo 

composta por jovens, negros e de baixa escolaridade.  

Desse modo, verifica-se através do sistema prisional, o amparo à desigualdade 

 
20 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3.ed. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p.16. 
21 GOMIDE, U. de S.; ASSIS, N. P.; FIDALGO, F. S. R. Encarceramento em massa e necropolítica: 
agravamento da crise carcerária na pandemia do covid-19. Trabalho & Educação, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 
195–212, 2021, p.2010. 
22 SANDEL, MICHAEL. A tirania do mérito: o que aconteceu com o bem comum?. Tradução Bhuvi 
Libanio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2020, p.36. 
23 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3.ed. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p.207-208. 
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social  ao neoliberalismo, que, além desmontar as políticas sociais, nota-se a ascensão de 

discursos de caráter conservador que trazem consigo a lógica da culpabilização e, por 

conseguinte, a defesa de um viés punitivo. Neste sentido, o encarceramento em massa é 

a fórmula estrutural de manter o sistema e o controle social dos grupos subalternos, pela 

vigilância ostensiva dos territórios e pela exclusão lasciva dos direitos fundamentais, 

resultando na prisão como uma espécie de depósito de criminosos24. 

Neste sentido, surgem os problemas do sistema prisional brasileiro. A 

superlotação, as péssimas condições de higiene, a ventilação dos ambientes e o difícil 

acesso a serviços médicos tornam as prisões um ambiente propício para a proliferação de 

doenças. Tais questões, aliadas às muitas outras mazelas que se arrastam há anos 

enquanto problemas que não são resolvidos no cárcere, ao ponto do Supremo Tribunal 

Federal (STF) declarar como Estado de coisa inconstitucional25, aliados à população bem 

específica que nele se encontra, agravam cada vez mais o descaso e o abandono do poder 

público com certas parcelas da população. 

Neste diapasão, Foucault (1979, p.131-132), explana que “de tal forma que se teria 

dito ser necessário reformar as prisões, fazendo delas um instrumento de transformação 

dos indivíduos”. Contudo, é perceptível que a prisão, está longe de transformar os 

criminosos em pessoas honestas, serve apenas para fabricar novos criminosos ou para 

afundá-los ainda mais na criminalidade26. 

Na atualidade, o sistema penal é erigido pelo discurso punitivo permeado pela 

ideologia da Segurança Nacional, e está sendo substituído por outro discurso público, o 

da ideologia de Segurança Cidadã. Dessa forma, Jakobs (2005, p.49-50), dispõe que, para 

a elite brasileira, “os indivíduos, que por princípio se conduz de modo desviado, não 

oferecem garantia de um comportamento pessoal, logo, estes não podem ser tratados 

como cidadãos, mas devem ser combatidos como inimigos”. vislumbrando também, que 

esta guerra tem lugar como um legítimo direito dos cidadãos, em seu direito à segurança, 

mas diferentemente da pena, não é Direito também a respeito daquele que é apenado; ao 

contrário, o inimigo é excluído27. 

 
24 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: O Nascimento da Prisão. 35.ed. Tradução Raquel Ramalhete. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p.131-132. 
25 O Estado de Coisas Inconstitucional consiste na violação generalizada dos direitos fundamentais.   
26 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: O Nascimento da Prisão. 35.ed. Tradução Raquel Ramalhete. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p.131-132. 
27 JAKOBS, Günther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito penal do inimigo: noções e críticas. Trad. por 
André Luís Callegari e Mereu José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p.49-50. 
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Por conseguinte, a elite brasileira utiliza o poder disciplinar, com efeito de 

“adestrar”, ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor,  ela 

não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num 

todo28. Desse modo, o direito penal é um instrumento precípuo de produção e reprodução 

de relações de desigualdade, de conservação de escala social vertical e das relações de 

subordinação e de exploração29. 

Neste contexto, Batista (2011, p.36), relata que “historicamente a prisão foi, e 

sempre será deposito infecto de pobres e indesejáveis”. Haja vista que encarceramento 

massivo recaem sob os rejeitos da sociedade, os pobres, os doentes mentais, os sem-

abrigo, os desempregados e inúteis, que são pintados como uma "repressão" bem-vinda, 

principalmente sob os criminosos de pele escura30. 

Destarte, o sistema punitivo acelera o desenvolvimento do trabalho assalariado de 

miséria e da economia informal, produzindo incessantemente um grande contingente de 

mão de obra submissa disponível: os antigos detentos não podem pretender senão os 

empregos degradados e degradantes, em razão de seu status judicial.31. Além disso, o 

fator de desemprego e o corte dos programas sociais retoma o áspero caminho rumo à 

ascensão da miséria e da violência ao hipertrofiar o direito penal e sua força sancionadora, 

buscando os locais de guetos e onde se encontrarem as famílias mais pobres, que passam 

a ser em maior número tendo em vista a redução dos programas sociais do Estado32. 

Ainda, o status de ex-detentos, fomenta a segregação social dos grupos 

subalternos e marginalizados, posto que esse status dificulta reinserção de ex-detentos na 

sociedade e no mercado de trabalho, mantendo um círculo vicioso: a miséria alimenta o 

sistema carcerário, que por sua vez produz mais miséria.  

Este conjunto complexo de desigualdade e segregação social, constitui o “sistema 

carcerário” e não só a instituição da prisão, com seus muros, seu pessoal, seus 

regulamentos e sua violência. Visto que o sistema carcerário junta numa mesma figura 

discursos e arquitetos, regulamentos coercitivos e proposições científicas, efeitos sociais 

 
28 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: O Nascimento da Prisão. 35.ed. Tradução Raquel Ramalhete. 
Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p.131-132, 143. 
29 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do 
direito penal. 3.ed. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p.206-207. 
30 WACQUANT, L. “Deadly Symbiosis”. Boston Review, v. 27, n. 2, 2002, p.25. 
31 WACQUANT, L. “Deadly Symbiosis”. Boston Review, v. 27, n. 2, 2002, p. 23-31. 
32 WACQUANT, L. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: 
Revan, 2009, p.85. 
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reais e utopias invencíveis33. 

Desta feita, o sistema carcerário brasileiro revela a necessidade de instituições, a 

fim de democratizar o acesso à educação, à saúde, à habitação, entre outros benefícios. 

Na qual deve haver um sistema público de regras, onde todos os que estão nela engajados 

sabem que essas regras e a sua participação na atividade, são resultado de um acordo. 

Assim sendo, estas instituições devem ser minoradas pela colocação de questões mais 

definidas e pela substituição de juízes morais por juízes de sabedoria34 . 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Infere-se, portanto, que as políticas públicas são de suma importância para 

resolução dessa inercial problemática, haja vista que, a modernidade líquida, que 

fielmente representa volatilidade e fluidez da sociedade, bem como a meritocracia, 

evidenciam os reflexos da desigualdade, seja ela social, cultural e econômica. 

Assim, apesar de existem inúmeros motivos que podem desencadear a 

reincidência e a delinquência, os principais são a falta de profissão de caráter lícito, para 

que supra as necessidades básicas do apenado e de sua família e permita que essas pessoas 

tenham acesso a uma moradia e condições de vida digna, além do apoio familiar, que é 

imprescindível, além de o Estado oferecer, dignidade e um tratamento humanitário. 

Dessa forma, a única coisa que nos permite aceitar uma ideologia errônea é a falta 

de uma teoria melhor; de forma análoga, só é possível tolerar uma injustiça, quando for 

necessário para deter uma injustiça ainda maior, o que motiva a formação da teoria da 

justiça como equidade não é uma atenção especial pelo indivíduo e seu poder de ação 

voluntária e ética, mas uma preocupação com o coletivo, com o público e com o 

institucional. 

Neste sentido, em uma sociedade justa as liberdades da cidadania igualitária são 

consideradas invioláveis; os direitos assegurados pela justiça não estão sujeitos à 

negociação política ou ao cálculo de interesses sociais. Assim, deve haver a instauração 

de políticas que visem combater a falácia da ideologia meritocrática, não permitindo que 

os sacrifícios impostos a muitos tenham menos valor que o total maior das vantagens 

desfrutadas por poucos.  

 
33 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: O Nascimento da Prisão. 35.ed. Tradução Raquel Ramalhete 
Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p.131-132, 225. 
34 RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Tradução Almiro Pisseta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo. 
Martins Fontes.1997, p.47. 
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Ainda, é necessário distribuição de renda equitativa, para a garantir o acesso aos 

direitos fundamentais a todos, sendo alguns dos mais importantes, os direitos políticos, 

direito à propriedade privada, proteção contra a prisão e detenção arbitrárias, liberdade 

de consciência e pensamento, dentre outras. Nota-se, por certo que o Estado deve 

promover instituições, a fim de democratizar a educação de qualidade e assistência social 

efetiva, para que as oportunidades na ressocialização dos ex-detentos sejam aprimoradas, 

haja vista que a ineficácia no processo da reinserção social do egresso é um fator 

importante para que aconteça a reincidência, não apenas de atos criminosos, mas também 

de atos delinquentes, garantindo o equilíbrio entre os direitos e deveres básicos a cada 

indivíduo integrante da sociedade.  

Ademais, sendo impossível erradicar a desigualdade entre as pessoas, o sistema 

institucional deve prever mecanismos suficientes para o equilíbrio das deficiências e 

desigualdades, de modo que estes se voltem em benefício da própria sociedade. Dessa 

forma, é de suma importância ressaltar a conscientização que o Estado deve empenhar no 

papel do egresso, é fundamental para a eficácia da pena, que é reeducar, reinserir e 

ressocializar. 
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